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కో 

శ్రీ 
పహ జాణ ని 

(శ్రుమస్షోపవ స్వయం గహాపరిష్వుడ్రేషు తుజ్ణ స్ప 

వ్యామర్దా ద్ల దళ వ2ప్ చన్షన జజ స్య వ జుష్రాకా లే 

కల్లి పచ రు 2 న్ 

విభ త్కా మవి వెణునాడకసికో జాన్మాగ:ీః పాతు వః త 
(శీమ. = , షు] శ్రీమత్ = ఫోభణలవానై న నప వభఘా = గొల్ల వెలంుఆ 

యొక్క... - "సయం (గహ = తౌముగానే వైకొనుట ముఖ్యముగారాల - పక్ష్యశేవ 
= కౌగిలింతలందు తూ, ,గాత్  తుస్ప = ఉన్నతమైన - వ = చనుల 

యొక్క. - వ్యామర్దాత్ = ఒ త్రడిచేత్శ్య చున రజనీ == గందం బొడ్సి గళ తేరి 
= రాలిపోయినన్సు ఆడే = ఒడలియంద్యు సౌరభమ్ = (దండన, పకమళమున్ను వ 
హక = తొల్బ్చినవాండున్ను. జాగు. ఎస్టీ ప్రకా పానవ = మేలుకొనియుంముట (నిద 

పోమి) చెత _ జాత = కలిగిన - రాగ = బలుపు ౫లవైన - సయవ = క్ న్ను లెక 

కు_ - దక్ష ఏః = కవ గలిగి సవాండున్సు (అయి', ప్రభాతే == |పావ$కాలమచంచు కొ 

మపీ = అనిక్వచనీయమెన్న (శ్రియమ్ = సాంఫున్సు బిధ9త్ = వహివచుచున్న జా 

ర్నాగణీః = జార శ్రేష్టుడు “అనయా (కీకృన్లుందు.; సక్ = మిము, బాతు = కొ 

'పాడును గాక విశేషము, స్వభావోక్తి పర్యామో్తమ్యు కసవంలేము, (పీయ 

“ముల [ 0 న ఓ అ ద కిద ము - అనునర్గాలంకారముల:. వ్చ కను వాన మనుశబ్ఞాలంకా? రము కాహాలమికీ త్ 

వ్య త్రము. ల_క 
నృ రాం శశ ని 

౧ (ఇవే 

అజ్ఞ పభాభఖీ ౯ రమ్యాిః శ రాం ముద మాద ఇకా 

(చేయనే భూయనే భూయా తో్కో-ఒపి గోషాల'కాలక 1. 
పుష్పపాణవిలాసన్య కావ్యస్య రసశకాలినః 

శృృడారచన్ది 9 కాభిఖ్యాం వ్యాఖ్యాం విరచంతా న్యూసాక్. 

అభ కవిః గోపీకావల్ల భ చరిత పతీిపాదనపవి త్రం పుష్పళాణవిలా పౌఖ్యం కార 

కావ్యం చికీష్టః ఆదౌ మజ్ఞళ త్వా చాశ్షం (పయు క్ల క శ్రమ దితి... అర (పథమం 

భూదేనతాక న్య మగణస్య (వమయోగాత్ క్ట 9 భ్యత్యాకాం శుధం భవతి, తదు క్తమ్: 



3 ప్రుప్ప'ణాణవిలాసః, 

మూ భూమి _్టీీీగురుః శియం'వితను'క్కే నః స్ట _స్టీరిలో జీవితం, 
యో వా ర్యాదిలఘు ae భృ పవసూ 'దేశభ9మం సో ల కసిగ కి 

రో౭న్ని రృధ్యలఘు ర్ల ర్హృతిం, దినమణి ర్మ భ్యే గురు రా రుజం, 

తో జ్యా ర "న్యన్టిలఘు? శిరియం, ముఖగురు ర్భ స్వారశేకో యశః) ఇతి. 

మగణసన్ని ధానసమన్నక్తరః సగణోలపి కుభప్రద ఏవ. త దు క్షం చనుత్కారచర్ది 
కాయామ్! 

“మయర సత జ ఖ్ న 'సరిజ్ఞా గణాః (పనూతాః పర 

జన్యూ౭ (త్ర జగకనికేు సుతేవ ద్వితనూలి నాళుభం కర్త 

'సర్వమాలం తు మగణం (ప్రాహ్య సర్వే గాః En a 

(పథమవల ప ష్య త్ర శుభ ఎవ,య ద్యపి కూర) రేణ రేఫేణ యు క్షత్వా తామ్య స్యాపి 

ఆద్యపర్ణ స్య త్యాజ్యతా (పనజ్య తే. 

ప bs: వినా కూ9రసంయు కః సామ్య స్త్యాజ్యో విపాన్నవత్ ; 

శ్లేష స్తు స్తు కషమయో; శీంయాకా శుచికావణమయో రివ) ఇచి” 

"త్ర. క సావి సీ ట్రోస్త్య్థవరస్య (శీశబ్దస్య (పయోగా న్న దూప్య తా, తథా చోన్తక్న. .. న 

| “దేవ తావా వకాః EN యే చ భదాదివాచకాః 

శే సర్వే నె నివ నిన్ద్యాః స్య ర్లీ 5 పీతో గణతోఒపి వా ఇతి, . 

స్పష్టీకృత' మెత శ్చమత్కా_రచన్ట్చి కాయామ్: | 

(| “మజ్ఞళాథా౯భిధా సూ వా దేవనామాజ్య_ సో౭సి వా 

ణా న దూష్యూ వర్గ శ్చ | దేవ తాధిస్థ్రి తాశ్ళవత్ , 

చతుర్ముఖము ఖె త్యాదా చవర జగణోఒపి చ 

(బహ్మనామాక్చి_త త్వెన కావ్యాదా వపీ శోభనా, 

శృజ్ణా రవీరసౌహార్ద మి త్య తు కృతే రుఖె 

బువర్భగః శవర్థా౬పీ మజ్దగాథో౯ విశిహ్య లే, 

(పస క్తః పాత మి త్యాదౌ (పకష౯ స్యాభిధానతః 

పకారో ేఫయుక్షోఒపి. స్ఫుటం కావ్యముఖై శుభ $4 

సామ్యా సామ్యవి'వెచన. మ పత్ర కృతమ్: 

శస్తాః కావ్యము ఖె వర్గా స్త లేద్ దైవతమూ_ర్రయః 

కర్తుః కారయితుః శ్ తు; కల్పయ ని శఫాళు భి, 

అకానరః (పీతీదాయీ స్వా, న్ని షే? తు విపర్య్వయః, 

ఆకారో వాప౯దం, సోఒపీ వ్యథాగ్యాదిషము సూచితః, 

 ఇకారాదిచతుష్కు_౦ తు కుర్యాత్ తుష్టి మనోరథ 
. బుకారాధ్యా. శ్చ చత్వారః 'సంతేతి స్తన ేోకవః,. 



“శ్రీమన్ గోపవ భూ ట్రే 

ఏకారాచ్యా శ్చ చత్వారః కామవాజ్యో, కభూతిదాః, 

లశ్నీకరః కవగణ౯ాః స్యా చ్చకారః కీ రినాశనః 

- ఛజకారౌ రోగనార్కా రుఖొతు మరణప్రదౌా 

టఠకాశా ఖీదకరౌ డః కుభో, ఢ_స్త్వకా_నికృత్ . 

వస్తులోభకరో ణ స్తు తకారో విఘ్న నాశన, 

థకారో యుబ్ధకారీ స్వా ద్దధకాకా ధృతీ( ప్రదా, 

నకార స్తాపక్చ, త్క_శ్సి దనిపేఛే శుభ: సృృతం 

రకాదాయో పకారః స్యాత్ , ఫకారః సాధ్వ'సస్మప్రదః* 

ఆరోగ్యకృ దృకారః స్యా, ద్భకార _హులిభాగ్యకృత్ , 

మకారః తమదక్చృద్య స్తు శ్రీదోో శేఫ స్తు దాహాక్ఫత్ . 

లొ జాడ్యకృ; ద్వకారః స్యా ద్వాగారోగ్యత్విపాం ఖని 

ఊహ్మోణ స్సుఖ ఖెద (శ్రీ నిర్వాణ నిధయః (కనూత్ .' 

(శహ'సహో శ త్యార రెపో.) 

ఆభ న్లోకాస్థః 1 శ్రీః శోభా ఎ 

“కీ రేప రచనా శోభా సంప త్పరళ శాఖిహు. 

వాణీ లక్నీ లవశ్షేషు విపే, బిల్వె ప్యథ (తిష. ఇతి నా, - 

(శ్రీమత్యః శొభావత్యః - యాః గోపవధ్యః తాసాం యే "సయం గహాపరిస్వగ్త్ "ః వ్యు! 

స్వయం (గ్రహః స్వయ మేవ (గ్రహణం - తత్ప౦ధానాః - పరిష్యశ్షా ఆలిజ్బనాని * 'మ 

ధ్యమపదలొపిసమాసః లా స్వయం[గ్ర పాణ పరిప్వుగ్దా" ఇతి * తృతీయాసమాసో వా - 

తేషు, గోపవధూ'నాం శోభా శాలితోధ్ధాటనవూర్వకం స్వయం గహాలిజ్డనానాం (పతి 

పాద నా ద్భగవతేః (శీకృష్ణస్య లోకో త్రరసౌన్సర్యం తత్పంయు'క్త స్తాసాం తసి న్నను ' 

రాగాలిశయ శ్చ వ్యజ్యే తే, తుజ్జ స్తనానాం యో వ్యానుర్దుః పరిపీడనం తసా్యాత్ శి క 

ర్మణి షష్ట్యాః సమాసః - య ద్వా తుజ్జస్తనె ర్వ్య్యామస్షః పరిపీడన మీతీ కరణా తృతీ 

యా * “క ర్హృకరణే కృతా బహుళ మితి సమాస చనన రజసి మలయజ పరాశే' 

జభి లేపి - సర్వాజ్ఞగ తే చష్షనే గోపాజ్డనా కఠినకువ నుథిత త్వేన చూణకాతాం (పా 

ప్య పర్శిభ స్టే సత్యపి, అక్టే శరీరే * “అం (ప్రతీకో_వయవి ఇతి కోళశకారిణ అ్ఞాకబ్ద 

స్వావయవసపర్యాయేష పరిగణితత్వాత్ కథం తస్య శరీరపరత్వ మితి న శజ్కా_నీయమ్ - 

“అజ్జం -గాత్రా_న్తి కోపాయ (ప్రతీకే ప్యప్రధానకే.' 

ఇతి "నానాస్ధరత్న మాలాయాం శరీరపరత్వ స్యాపీ (ప్రదర్శితత్వాత్, సౌరభం చష్టన 

మ్యైవ పరిమళం, వవాక' దథాన్క, జాగరేణ నిర _న్దర(క్రీ డాలమ్పట త్వేన నిణీజాద్ర ల్వేన = 

జాతరానమ్ ఉత్పన్నర_క్షిమగుణం - నయనద్వన్ట్వం యస్య స తథో క్షః- 

“రాగో౬నురాో మాత్సర్య లాను దా ర_క్షిము త్విపాణి ఇతి విశ్వః, 



4 వుప్ప బభాణనీలాసః. 

తథా (ప్రభాతే ప్రాతఃకాల్సే కా మ ప్యనిర్వాఖ్యాం, (శ్రియం సంభోేగచీప్నా జనితాం 
లక్ష్మీం బిభ్రత్ ధారయకా * “నాభ్యస్తా శతు రితి నుమభఖావం వేణునాటె _ రసీకొ 
రాగవాకా - రసోఒస్యా ప్రీతి రసికః * “అత ఇనికనా పోతి కన్సిక్యయః- 

కశృజ్తారాదా జలే వీరే గుణీ రాగ (దవే రసః. ఇ త్వమరః, 

క్ శి జ్ఞారాగ్రణీః కొ౭పి గోపికాజారనాయకః - భగవాకా వాసుదేవ ఇరీ యావ 

వ్ తస్య స్వవాచకపబేన అనుపా త్ర త్వే౭పి ఏ శెస ణః స్ఫుటీకృత క్వాల్, వోయు 
ప్మూకా పాతు, : 

అ (తాధారస్య చన్దన స్వ్యాపగ మెఒపి ఆధాయస్య సౌరభ గుణస్య 

నార్ * విశిసాలంకారణు త దు_క్టం- 

“విశేష; ఖ్యాత మాధారం వినా ప్యాశోయవర్గ నమ్. ఇచి; 

తథా కృతవధూపభోగ స్యాకృళె ర్య థావద్వస్తువర్ణ నేన * స్వభావోక్తి శ్చ 

“స్వభావో_క్షి రసా బారు యథావద్వస్తువర్ష నమ్.” ఇతి; 
అస్యాః సూర కృవి శేహెజ్ణ్దత్య్వ మి త్వనయో 8 * సంకరః; త థాస్య సాధారణరూపేణ 

' వ_క్రవ్యస్య (శ్రీకృళ్ణుస జారాగణీత్వరూ పే ఇానువర్థ న మితి భజ్మ్య _నరాశ్రయణరూపః 

* పర్యాయో _క్ష్యలంకారః, 

“పర్యాయో క్షం తు గమ్యస్య వచో ఛజ్ఞ్వ్య_నరాశయ మ్.) 

ఇతి లకుణాత్ . తథా సంభోగళ్ళద్దారస్య కవీస్టదేవతావిషయరతిఖావం (ప్ర త్యజ్ఞత్యా 
త్ * రసవదలంకారణ లతు.ణమ్- 

“ఈాభావం రసో యత్ర భావం (ప్ర త్యథ వా రసం 

భజేత్ స త్మత రసవదలంకార ఉదీరితః.. ఇత్తి 

తథా దెవవిషయరతిభావ స్యాపి కవీస్ట స్యెవ అను గ్రావ్యాజనవిషయరతి భావం (ప్రత్య 
జ్రక్యార్ * పే్రేయోటఒలంకారః - 

“(పెయో౭౬లంకృతీ రజ్ఞం చె ద్భావో భావా_్టరం (ప్రతి. 

ఇతి లవమణాత్ ; * భావలణకుం తు కావ్య_పకా శె. 

“రతి చ్చెవాదివిషయా వ్యభిచారీ త థాబ్జైతః 

భావః (పోక్ష సదాభఖెసా అనాచిత్య(పర్తితౌ;ః.) ఇధి. 

(అజ్షైతో వ్యజ్ణోతే ఏవ.) 
ఎత పచ్చి అథా౯'లంకారాః,---శబ్దాలంకార స్తు “స్వయం[గ్రవాపరిప్వు శ్లేష తుజ 

ల "జ్ 

ఖర్ ర్వర్ల 

ba 
Ey త్యాదా * వృ_త్ష్యను.పాసః స్ఫుట ఏవ: తల్ల కుణం తు_ 

“ఎకద్వి,ప్రభృతీ నాం తు వ్యష్టానానాం. యదా భవేత్ 

పునరు క్రి రసా నాకు కృ_్వ్యనుప్రాస ఇహ్యు తె” ఇతి, 

పర్యాయోక్తాదీనాం చతుష్ణోకి (ట్రోగుక్షయో గ్గ పయో ళ్లు అమ్యాన్యనెరసెజ్యాత్ 



“భువనవిదితమ్.? “శో నే దృష్టీ. ఫ్ 

ఖః సంసృృష్ట్రం * శాస్తూలషి, క్రీడితం వృత్తం = 

“నూర్యాక్య ర్యనజ స్తతాః సగురవః శారూల వి క్రీడితమ్.? 

ఇచి లకుణాత్. 

A 
వనఏిడత మూసీ దం చ్చక్షితం విచ్శితం 

సహ యువతిసహడె % కిడతో నన్షనూనోః a) 
త డఖల మవలమ్బ్య స్వాదు దుశ్శ న 

రచయితుమనసో మె శార ఇ (పసన్నా. రా 

యువతిసహై9;-__యువతి. = గబ్బెశలయొక్క_ - సహ: = వేలతో, 

(క్రీడతః జూ eee స్రనూనోః = (శ్రీకృష్ణు నియొక్క విచ్మితహ్ =హక్సో రొట్ట 

కరమైన యత్ చర్మితమ్ = స చర్య, భువనవిదితమ్ - భువన = లోకులచేత _ విడి 

తమ్ = ఎబుంగయుడినది, ఆనీక్ = ఆయెసన్యూ అఖిలమ్ = సమ_'స్త్రమయిన్నా తక్ = 

ఆచరకిత్రమును, అవలమ్ము రి = ఆశ్రయించి, స్వాదు = మధురమయిన్క శాల కావ్య 

మ్ = శృంగారరస ప్రభానమయిన కావ్యమును రచయితకు మనసః = రచింపం నోక్కి 
గలవాడనయిన మే = నాక్కు శారదా == సరస్వతి (ప్రసన్నా = కరుణులడి 

అస్తు == అగుగాక మాలినీవృ త్రము. 

సంప్రతి కవిః స్వచికీి తం (పతీజానకా తన్ని రా్వాహాయ సకస్వతీ[ ప్రసా 

కాస్తే భువ చెలీ. యువతిసహమై; సహా క్రీడతో, నక్జనూనోక (శీక — సంబ 
ద్ధి విచిత్ర se య చ్చర్మిత్రం గోపకన్యా ప్రలోభ నాదరూపం, భువన విజతం అలో 

క ర్విజ్ఞాతమ్, ఆనీక్ అఖిలం త చ చ్చరక్మిత్రమ్, అవలమ్న క (పతిపాద్య తె న్నాశిత్య 

స్వాదు మభుకం - (శ్రావ్య మితి యావత్ - 

“మధుతో నా రసే తద్వత్ సుక్టర స్వాదుషు (త్రిషు ఇతి నాం; 

జార కావ్యం శృజ్దారరస ప కావ్యం, రచయితుం కర్తుం - మనో. యస నత 

స్య * “తుం కానుమునసో ర పీితీ మకారలోషు మె మమ, pra జో స్వతీ, (పన 

న్నా అస్తు స సకావ్యర-చనానుకాలవాగ్వి బృమృణం ఫఘటయ త్వి త్యాళశయః. * మా 

లిన్వృ_త్తమ్ - లక్షణం తు _ = 

కసనముయయయు తేయం మాలినీ భోగిలోైః” ఇతి, 

కానే దృష్టిపథం గ థె, నయనయో అాన్సీ ద్వికాసో మజోక్యా 

పోస్తే స్తే నిర్ధన మాలయంర, నులకితొ జాతా తనుః నుభ్లూవక 



6 -__వుష్పబాణవిలాసః 

వవ్ జ గహణోత్సు శే, సమభవత్ సర్యాజ్ల్ఞక మ్నాదయః; 
కళ్చాలిజ్ఞనతత్స శే, విగళితా సీపీ ధృ భావి స్వయమ్. 3 

కాన్తే = (ప్రీయు(డు, దృష్టి పథమ్ = చూపుయొక్క_ మార్గమును, గతే సతి 
= పొందిన వాండు కాంగా (అనయా కాంతు(డు కంటి కగపడంగా నే సుభు9వః 

సుందరియొక్క (అందనుయినక నుబొనులంగల దానికి అని అవయ వాము, నయన 

యోః == కన్నులకు మహాకా = గొప్పు వికాసః = విరివి ఆసీత్ = కలిగెను ని 

గ్గనమ్ = జనులులేని (ఏకాంత మైన, ఆలయమ్ = ఇంటిని(గదిలో), (పావై సతీ = 

(కాంతుండు) చేరంగ్యా తనుః = ఆతసుందరియొక్క_ దేసామ్కు ఫులకితా = గగుర్కూ 

న్నది జాతా = ఆయెను వలో, , కే_వత్షోజ = కుచములయొక్క. (కుచములను)- 
(గ్రహణ = పట్టుకొనుటయందు ఆ ఉత్చుక సతి = అభిలాపగలవాండు కాంగా 

సర్వా, . .యః-(సుందరికి) సర్వ = సము స్తమయిన - అజ్ఞ = అవయములయందు- 

కవ్చు = వణంకుయొక్క - ఆఉదయః = (పాదుర్భావము, సమభవత్ = కలిగను 

కళా. = .లే-.-కజ్ధ = మెడయందు - అలిజ్ఞన = కౌణిలింతేయందు (మెడను కాణి 

లించుటయందు) _ తత్సశె సతి = ఆస_క్తిగలవా(డు కాంగా (సుందరికి, దృ థాలవి 

= బిగ్నుతేన దైనను నీవీ = పోకముడ్సి స్వయమ్ = తనంతట తాన్సే విగళితా = న 

డలిపోయెను. 

ఇట్క తొలిపొదమున చక్రుః పీతీ యనెడు మన్మథావస్థయు, దిత్వీయ తృతీయ 

పౌదములందు ప్ర లకలు వేపథువు (=కంపము) అనెడుసా_ట్ట్వికభావములును నాలవపాద 

మున కామేంగితంబును వర్థింపంబడినవి. సంభోగళ్ళంగారము. స్వఫావోక్తి. 

పరస్పరరూపనేఖావిలాసాదిఖి గ్ఞాతానురాగయా రయోగవకా దుత్కజిత 

యోః క్వచి (దహాసీ దై వవశా న్మిలితేయోః కామిసో శ్సేష్రాం కవి రాహా,--_ 

కాన ఇతీ. కానే” “స్నుభువి ఇతి పదదయం (పతివాక్యం సంబధ్య తే. 

కాసే వల్ల "భి దృష్ట్యాః నయనయోః పన్గాః దృష్టిపథః * “బుక్టూ రి త్యాదినా 'సమ్మా , 
ద్ న, వార్తా 

సాన్దః * “దృష్టి ధీ౯ దర్శ నావీ ష్వితి నానాస్థరత్నమాలాయాం -తేం స స 

చె దృస్తోచరే సతీ త్యగ్ధః, సుభువః సుష్షర్యాఖ నయనయో ర్మహా న్వికాస అన 

త్ _ సాఖిలాషతయా నశ విస్తార్య నిర్నిమెప మృ ద్రాకీ ది త్యగ్గక, తతః కామినీన 
యనవి[భమాకృస్టే తస్మికా కాన్వే నిర్జనం దైవవశాత్ తత్కా_లె జనవరి త్స, మాలయం 

గృహం (పాపై సత్తి నుభువ 'స్త్వనుఖ పులకితా సంజాతపులకా * “త్ర దస్య సంజాతం 

తారకాదిభ్య ఇత జి తీతచ్ (ప్రత్యయః) జాతా అభూత్ - 

“ఉత్పన్న భూతయో నాతో బృన్దజాత్యో స్తున ద్యయోః. ఇచి నా,- 

జల్ ' లో జ్ త ఈ న్ లావి జ బో | ఏక్కాన్షనమాగ మెన మమోనికాస స్యోపచయె సతి రోమోద్దమః (ప్రాదురభూది త్య 
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స తతో విజనగృహావస్థితకామినీ'స సమిపవర్హనస ముల్లసీతచాపలే త్సీ స్మి కానే వతి 

ar _స్తనయోః - (గ్రహా ఉత్సుశే సతి _ (గ్రహణ మనాఖ్యాయ ఒజెత్సుక్ట్ణమా 

తోకా ( తస స్య కా _సస్ర సభయ(ప్రవృల్వ తి సూచ్య తె, సుభువ;ః 'సర్య్వాజ్ఞక మాదయః, 

'సమభవత్ సంభవతి స్మ - రాగా న్మహావెపథు రుత్సన్న ఇ త్యథ౯:ః - తథా చ లతుణ౦- 

“రాగద్వేప భయాదిభ్యో -వేపథధు గౌ వేపనమ్.? ఇధి, 

తత _స్తస్యాం కుచగవాణ మజ్జీకుర్వాణాయాం నివ రమానసాధ్వసె తస్మీకా కాసె క 

భ్ఞాలిజ్ఞనతత్ప రే సత్సి దృథాా, నీవీ జభునవ స్త్ర గన్గిః- 

“నీవీ పరిపణే (గన కాం జభఘునవాససః ఇ త్యేమరః, 

స్వయ -మెవ, విగళితా విసస్తా 

అత్ర (పథ మె వా క్యె- 

“ఆదరా దర్శనం ౫ చమ; క పీతి రి త్యభిధీయత,'- , 

ఇ త్యుక్తలతమణా (ప్రథమా౬౬న్జాదశా దర్శితా స a శ సాత్త్విక 

(ప్రాదుర్భావో వణి౯ాతక, తురీయె తు * కా మేజ్జితం కథితమ్, తల్ల కు 3౦ తు రలిరహాసె స్యె- 

“ఒస్టః (స్రస్ఫుర, తీక్షణా విచలత$ టూపోదశే మతే సవ, 

ద్ధమ్మిల్లః కుసుమాఖ్చీతో విగళతి (పొప్లో౭వీ బద్ధం పున 

ప్రదృన్నా (వజతః _స్ప సనా (ప్రక "ఓ తాం (శోణీతటం దృశ్య తె తె 

నీవీ చ ఫ్టలతి స్థితాఒపి సుదృణం, కా మెజ్టీతం యోపితామ్* ఇతి, 

దర్శన 'సస్పర్శ నాది జ క వణక౯ానాత్ * సంభోగళ్చ డ్డ "రక లక్షణం తు- 

“అనుకూలౌ నిపేవేతె య (తాన్యోన్యం విలాసీనా 

దర్శనస్పర్శనాదీని సంభోగోఒయ ము దాస్ఫాతః. ఇలి, 

ఈ స్వభావోక్తి రలంకారః, 

; అల య్ 3 అదం, అద మాం దూరా ధంరగాను నరం క, రానూ సంపతి 

వ అద అ గా 1 దాగుత్తుజ్తృమఘన_స్తనాజ్షణగశచ్చారూ తృరీయాణ్వలా 

(పత్యాసన్న జనపతారణపరా పాణిం (పనా ర్యాన్తి ఇ కీ 

నత్యాాన్త న్య చిరం కురజ్జ్దనయనా సాకూత మాలోక తె తె... త్రీ 

సంప్రతి = ఇప్పుడు అర., పక తామరవతె - సుష్టర : = అధి 

'దమయి - దర స్మేర = చిబునగవు గల డైన - త్ = మక. చాక్ 
= శీఘీముగ్కా ఉాత్తు. ,.లా---ఉాత్తుజ్ఞ = ఊదుటులయి - ఘున = గొప్పలియిన - స 
న == కుచములమొక్క_ - అద్దణ == = ఫ్రదేకములినుండి - గళత్ = జూబుచున అక 

రు = సొగనయిన - ఉ ఉ క్రరీయ = పమ్యెదయొక్క_ - అఇ్బులా = ఆంచు గలదియ 



గ 'వువ్చు బాణవిలానః, 

(పత్యా, .శా-(ప్రత్యాసన్న కా చెంత నున్న - జన = జనులయుక్క (జనులను). 

(ప్రకారణ ౫ వంచించుటయందు - పరా ఇ గోసకృరాలును (అయ్యి, "నేతా వ్య 

౫ కంటికొనయొక్క అ నికే = (ప్రక్కను పౌణీమ్ ఇ చేతిని (ప్రసార్య ౫ బాం 
(అనా - తనభూపఫులను "ఇతరులు కనిఫట్టకుండునట్లు తసకంటి ప్రక్కను చే హాయి మహా 

టుంచుకొనిి, కురజ్ద నయనా = 'బేడి కన్ను లవంటి కమ్నులు గల ధైనచెలువు చిరమ్ 

= వాలసేపు, క = నన్న, దూరాత్ = దూరమునుండి సాటాతమ్ = సాఖి 

(పాయము గా, ఆలోక తే = చూచుచున్న ది. పయ్యెద జాబుట కునము లుబు 

కటయు ననెడుకామేంగితముచేత నాయిక er యు క్ట, స్యభావో డీ వృ 

క్త గను ప్రాసము, ఛేకానుప్రాసంబును అలంకారములు, 

క స్యాశ్చి ద్విలాసీన్యా శ్పౌష్టాం పశ్య న్మా-మో నర్మ'సచివం (బూతే. -—-—_మా 

మితి, —ాసంప్ర త్యభునా, అరవ్కి మివ సుష్టరం - దర సే సరం మష్టం యథా తథా స్మ 

వ + మాననం ముఖం జ్ సా తోకా శ త్రీపదోడయం బహు వీపీ; అ 

రస్కే శే త్య కః సు సుప్పు విటి నమాసః - స్మయ తేః శ “నమి క మి త్యాదినా 

a 

“దరోల శ్రీ) క్యుభ యయో గ్ల శ్రె౬పి చ గుహా దరీ 

దరం త్వవ్యయ మల్చాళ్టై గుగ్గులౌ తు ఫురః ప్రమాక! ఇతి నా 

చాక్ శీఘ్రం * “దా జ్మస్టుసపది (ద్రుత మి త్యమరః, ఉత్తుజ్లా సమున్నత - ఘనా 

పృథులౌ కఠినా వా - యా స్తనౌ తయో - రజ్ఞణాత్ (ప్రాన్తాత్ - గళత్ చారూ త్తరీ 

యస్య - అఇ్బల మక్టో - యస్యాః సా త ధొక్తా - ఇతీ కా మెడ్టీత స్యోజిః- 

“కఠి నాధిక సూ న్ద్రేషు వాద్యమధ్యను నృత్తయోః 

ముస్తా ముద్దర మేఘేషు (త్రిషు క్లీబే పుమాక ఘను ఇతి నా.- 

“అబ్బులం త్వంశుకా చై స్యా ది త్యమరః, 

కర్జానయ"నా మృగాతీ, (వ్రత్యాసన్నా? సమోపస్థాః - యె జనాః తేషాం - (ప్రతార 

ణం వష్బానం-పరం (పథానం యస్యాః సాత థోకా శ పరేజ్చితగాహిణ; పార్శ వ్రవర్తి 

నూ ధూరా నాత్మీయ నయనదర్శన వి భమదర్శన పరిహారేణ వష్బుయితుకామా సతీ 

త్యథ౯౭ నేత్రాన్త స్యాప్యాస్య, అన్తికె సమా వె, పాణిం (ప్రసార్య - అగ్టాష్ట స్యా 

ఢోఫాగవ రతం 'సంచ్లి స్టానా మికరాస్తాలీనా మార్ర్వా(గ్రల్వేన కోతే న త్రమధ్యన ర రి 

త్యం యథా స్యా స్తా కపోలె హస్తం సన్ని ప "జ్య త్యస్థః, మాం దూరా దాకూ 

శెన ఫావెన సహితం యథా తథా సాహాతం - చిరం భావగ్రహణ పర్య శం ఆలా 

ళ్ లె ఫళ్యతి న్ దృశ్విలా,సై సె రాశయం (ప్రకటయ న్తీ వ త ల త్యః. 

అక విజకుక్మగా ప్రయె "నేత్రా నిక పాశ ప్రసారణక్రియయా (ద్రష్ట ఫబెనవజ్బున 

పోట్ట కై ఈ యు_క్షద్టలంకార;- 



“నీరన్ట్ర మేతత్. ౦ 

యు _్రిః పరాతీస సంధానం (క్రియయా మర్శగు ప్త సయీం 

ఇతి లకుణాత్ ; ఈ స్వభావో క్ష్యనుప్రాసౌ స్సుబా. బస్ట స్యాత్యుజ్జ్వలతయా జ కా 

చ్తి రామ గుణ8 = 

“అత్యుజ నలత్యం బస కావ్యె నానన్సి రి తీర్య లే. 

ఇతి లకతుణాత్. నాయికా * పౌ్యా వ్ర 

“స్మరమన్షీకృత[ వీడా (ప్రాణా 'సంపూణణయావనా.” 

ఇలి లకుణాల్ 

అవతారిక,-__ముందు చేసికొన్న 'సంశేతమ్మ ప్రకారము పువ్వులు కోయుట య 

నుమిపుచేత ఉద్యానవనమునకు వచ్చి కనువెట్టుకొనియున్న కామినికి కామవిహారయో 

గ మయిన గూఢ ప్రదేశమును చూపువా. డై ae చెప్పుచు న్నా (డు.. _. 

సీరన్గ) మేత దవలోశకయ నూధపఏీనాం 

మ'భ్యే నికుజ్ణాసదనం చ్యుతవుష్పశీణ౯ మ్; 

కుర్యు ర్య పీపా మణితాని విలాసవతో, 

న శక మబలే నినదైః పికానామ్. A 
= ఓకోమల్సీ మాధవీనామ్ = బంజీగురి వెందతీ గలయొక్కొ_, మధ్యే = 

నడుమ, psa సందులు లేనిదియు (ఇందుచేత లోపలిసురత్మక్రీడ బయటివారి 
కగసడ దని హచ్చకిక), చ్యుక పుస్ప క్షీర్ణమ్ = రాలిన ౩ ఫువ్వులచెత పణుషంబడినదియు 
( - పూయాన్ను తనంతట సి సిద్దముగా నున్న దనుట్సు (అయిన, నికుస్ణో సదనమ్ = 

పొద రింటిని అవలోకయ = చూడుము మనలను చూడకపోయినను మణీతనులను 

విని యేని మనలను కనిపట్టరా యనుళంకకు సమాధానముగా చెప్పుచున్నా (డుః:_విలా 

సవత్యేః = హాెయలుక త్రీయలు ఇహ = ఈపొదరింట్క మణిశాని = రతికూజితము 

లను కుర్యుః యది = చేయుదు శేన్సి పీకానామ్ = కోయిలలయొక్కొ.., నినదైః = కూం 
తలచేత, బొద్దుమ్ = (బయటివారికి) తెలిసికొనుటకు న శక్యమ్ = సాధ్యము గా 
దు; మతేకము కోయిలకూ6తవలె నుండును గాన అందలికోయిలలకూంతలలో దానిని 

బయటివారు తెలిసీకొనలే రనుట, సామాన్యాలంకారము | భాంతీముదలంకార 

ధ్వనియు, వసంతేతీలకావ్భ త్రము, 

కామో 'సంశేతవశా త్కు_సుమాపచయాది వ్యాజే నోపవనం రూం కామి 
నీం (పతీ పు. నం (పదర్శయ న్నాపహా, “నీరస మిలీ... హీ అబత్తె 
మాధవీనాం వాన చ్లీనాం * “వాసన న్స్ మాధవీల శ్రే త్యమరః, "మభ్యే నీరస్థ్రం బహీః 
సర్వ(త్రలతాదివ్యాప్వ్యా శి దరపీితం - పై రనాలత్యు త్వెన వస్తుం యోగ్య మితి ఫా 

వి 



10 వుష్పభాణపిలాసః, 

5 క్రుమ్పెః - కీణకాం సం; భన్నమ్ - అయత్న పుష్పశయ్యాన్విత మధి భావః, 

శ్ ర్తి 'నికుజాం కద్దు మేవ సదనం గృహం - 

“నికో Sa కలవా శ వ్ జే లతాడిపీహీతోదళి ఇ త్యమరః, 

అవలోేోకయ పక్య; న శేవల మత "కామనీజసూ నిశ్శబ్ద మవస్థ్రిలే ఏవ జాతు మళక్యః కిం 

తు శ్రణాుడూ సా౭పీ త్యాశయే నాహా?-ఇ, హాస్మిక ని నిసుష్ణసదా, విలా సవత్యేః వి 

కాసిన, మణితాని రతికాజితాని * “మచికం రతిటాజిత మి త్యమరఖ కుర్యుర్య 

“కహాతు ఖల బోద్దుం క్షాతుం, న శక్యం - 

వం చ్యు “ప 

ఎతత్ పుర 

(an 
= ళా జ్ = 

కకాగనాం కోకిలానాం నినబెం కూబిటేః 
ఇ స 

డి పీ 

వనమె్యే కోకిలకాజితెః సవా కూ్భీయమాణాకా తవనుకారిణో మణితపిశేసాకా వివి 

వ్య ౫ పహీతుం న శే నాప్ శక్యత ఇ త్యథక౯ః; * మణితవిశేపాణాం కోకిలకూజి తా 

నుకాఃకగం కామశా స్తే? (పతిపాదితమ్: 
వి అజాద్ (౨ 

ము డయా గృహాణ జీవయ హో ధి fw వీర్క్వతం ః విదు, 

త -చ్చ లాసక కపోత కోకిలా హంస కొక 'సద్బశె రుత కమెః 

మ్యశ్తం (పహరణా (ప్రయుజ్యలే ఇ బాన్య 'థాపి రుత మిష్యతే బుళ్రేః ఇతి. 

ఆత మణితానాం కిొకిలకూజితాశాం -ద సామ్యేన 'భేడానుపలబ్టి పతిపాద 

నాత్ ౫ సామాన్యాలంకారః అ 

“సామాన్యం గుణసామ్యెన యత వస్త కనైకతా. 
ఇతి లకుణాత్ 3; తెన కొకిలాలాపముఖరితే తెఒస్మి న్వన న్యపదేశే సామ్యబలా న్కణితెమ. 

కొకిలకూజితభరమ స్య్యావళ్య ముత్పద్యమానతయా మణితా న్యాక గ్ఞ్యాసి కామినో; (క్రీ 

డాం కె౭పి కాకుం న శక్నయా డితి * (ఖా నిమదలంకా రోఒవపీ (పతీయత ఇత్య 

లంకారే జాలంకారధ్వని తథా ఇద మే వావయో ర్విహారయోగ్యం గూథస్థానం ఇ 

ఎవ రన్నుం (పసీ చ త్యపి వ్యజ్యత ఇతి వసు స్తువ్వని శ్చ ౫ వస క్రతిలకావ్చ త్తీష్ పై 

“తానైన వ _నతిలకా తభజా జగాౌ గణి ఇతి 

అవ. ఒకతె పొదరింట జారునితో కామశేళిం చేలు చుండగా దడానియాండు 

టకే విహారవశమున వచ్చెను. అంతట బయట 'కాఫున్నదూతి వదినకు హొచ్చ 

రక గాను, sees నిజమును తెలియనీక కమ్ముటగాను, సలుకుచున్న ది: 

fy 

ys 

దహం బిమ్బధి యాధర్మాగ మరుణం, పర్యాకులో భావనా 

ద్రమ్మిల్ల, స్పిలకం శే శమామ్ముగళితం, ఇన్నా తనుః కె 8; 

ఆః క ణ౯జ్వర కారికజ్క-ణరుణత్కారం కరా భవాన్వతీ [హీత్. 

కిం భామ స్యటపళశు కాయ! కునుమా నేేపా ననా పాగ, ఫి “| ఫి ది శీ 
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అరుణమ్ = ఎజ్జని దైన ) అధరా(గమ్ == మూవికొన్క బివ్బాధియాబిమృ = 

దొండపండనెడు - bh ఛాంతిచేళ్ (చిలుక చేత) దస్ట్రమ్ = కొలుకంబడీనది, 

ధమ్మిల్ల 8 = కొప్పు, భావనాత్ = (చిలుక వెంబడి) పరువుచేత, Mos వీడీ 

పోయినది తిలకమ్ = బొట్టు, Sa ఇెమటచేత (శ్రమ = ఆయాస 

క్క - అమ్ము = నీరు - ఆయాసముచే బేహమందు జనించిన నీరు - చెమట) - గలితమ్= 

కరంగిపోయినద్కి తేనుః = డేసాముు కగాకై రి = ముండ్ల చేత, ఇన్నా = గాయపడినది; 

ఆ = ఇసీ!, కర్ణ... .కారమ్---క గ్ల = చెవులకు - జ్వర = ఫీడను - కారి = చేయు 

-నదైన - కజ్యణ = -గాజులయొక్క. - యుణత్మా_రమ్ = రయుణయుణశ బ్బము కలుగున 

ట్లుగా కరా = చేతులను, ధూన్వతీ = విసరుచు, అటవీ శుకాయ = అడవి చిలుక 

క, కిం (థామ్యసీ = Se (గుమ్మరదవు, ఏసూ = ఇదిగో, ననాన్లా = (నీ) యాడు 

బిడ్డ కుసుమాని == (నీవు కోసికొన నుద్దేశించి యున్న) పువ్వులను, అ(గహీత్ = శె 

కొన్నది (కోసికొన్న ది). వరుసగా ఇందు సురతచిహ్నము లైన - దంత కుతము 

బ్కు కొప్పు వీడిపోవుట్క చెమట, నఖకుతములు చే విదుర్చుట్క గాజుల మోత__అ 

నునవి చిలుకను బట్టుయత్నే మున నం గలిగినవిగా బొంకంబడినవి. 

అరుణమ్ -_ఎజుప్రు దొండపం డనుభాంంతికి ఫీాతువు. ఆః కోపము 

వాస్తముగానే నాకయిమో6ద్భ తన హెచ్చరికను సరకుసేయక సుర తాడంబరమున ముని. 

గిన దై ననాందకు లౌ నున్న_చోటు తెలియునట్టు గా గాజాలచప్పుడు చేయుచున్న ౦దోల 

.కోం వ్యర్థ ప్రయత్న ము చేసి (శమపడుచున్న ౦దులకై “నాయికమిా6ద దూతికి ఈకోప మని 

ననాంద తలంచును. అటవీ శుకాయ-. చిలుక యనక అఆడవిచిలుక యనుట దొరక 

దని సూచించుటకు, కోను... .హీత్ ఈమాట ననాంద వచ్చియున్న దని నా 

యికకో తెలియుటకును వదిన కోయనుంచుకొని యున్న పూవులను హరించి యటనుండి 

వదిన రాక ముందే పోవలయు నని ననాందకు బుద్ధి సుట్లించుటపను, ఇంక నిటం 

గలయభఖిపా9యనవి శే పములను బుగ్ధినుంతులు సులువుగా ఊహీంచుకొన వచ్చును. 

భాాంతిమదడలంకారము, విషమభ్యని, వ్యాజో క్తిధ్వనియు. 

సహచరీభిః సాకం కోసుమాపనయాయ వనం (ప్రాస్తాం ఫుస్పికలతాపావపా 

న్వేపణవ్యాజే నాఖిలాః _స్ట్రియః (ప్రతార్య కజ్చీ ద్విజనం గూశ్యపదేశం నీత్వా జా 

శేణ 'సంగమితాం కాణ్బీ త్కామినీం తత్పరి తాణాయ బహీ రవస్థితా దూతికా మైవ 

వశా ర్త “మేవ (ప్రదేశం కుసువమలిప్పయా (పాప్తాయాః తత్పతిస్వసు రాగమనం సూచ 

య న్లీ శజ్కొాదర్శనాత్ (ప్రా "గేవ "హిత్వన్స్తరోపన్యా సేన సంభాగలిడ్రాని వ్యాద 

య నీ (ప్రాహ :.. 

దస్ట్ర మితి. అరుణం 'న్యభా వెన రక్షమ్ - ఇతి బిమ్మఖా గని న్దిహీతూ క్ల, అధ 

రాగం, బిన్నుధియా బిమ్న ఫల మితి బుద్ధ్యా, దస్థం శుశేన చఖర్చాపుకేన £ తా = 

b 
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ఇతి ద_న్హకుతాపలాపణ్య ధమిల్ల 8 బద్ధక చసమూహాః ౫ “ధమిల్లః సంయతాః కభాకి 

ఇ క్యమరః, ధావనాత్ శీమ్రగమనాత్, పర్యాకులః విశ్ళిష్య వ్యాకులః - జాత ఇతి శే 
సః; తిలకం, (శమామ్బు గళికం స్వేదజలేన చ్యుతం _ జాతే మితి శేష; తనుః శరీరం, 

కల్టుకై 9 ఛన్నా కుకలోభా ద్దుష్ప9) వేశకస్టకితల తామధ్య( ప్రదే శేషు (పజేశెన స్తనా 

దిస్థా నేసు కృతవణా జా తేతి నఖకుతాపలాపః కృతః; ఆః ఇతి కోవె * “ఆ స్తు 

స్యాత్ కోపపీడయో రి త్య మరః - అత్ర కోప; పర(ప్రతారణా యాభినీయమానత్యా 

న్మృహిభూతః, కణకాజ్యరకారిణః అచిమాత్రతయా (శోతపీడాకరాః - కజ్యణర్యుణ 

'త్మా_రాొః యసీకా కర్మణి త ద్యథా భవతి తథా కర్కా ధూన్వతీ కవమ్పయ న్లీ - 

పశ్చా త్చుర శ్చ వ్యాపారయ నీ స తీ త్యథ౯ః అటవీశుకా యారణ్యకీరాయ - అట 
వీ గహాణం దుగ౯ావాత్యబోభనాభ౯ం, కిం (శ్రామ్యస్ కిం నిమిత్త మిత స్తతో 'భావ 

స్స్ ౬ తద్ద్రుహాణస్య దుష్క_రత్యా ద్విఫల స్తే ప్రయాస ఇతి భావః న కెవల మెతత్స 

యాసవెఫల్యమా| త్రం కింతు (ప్రా గవ త్వయా అగత్య మదీయా న్యేతాని నానేసి 

రపచేయా నీతీ స్వాధీనతాం నీతా న్యపి పుష్పాణి వ్యపగతా నీ త్యాహా:.--ఏ మేతి: 

ఏపా పురోవర్హినీ - అతిసమోపవ _క్రీర్వేసూచనార్థ మెకేచ్చబ్దప్రమోగః, ననాన్దా తవ 

పత్యుః స్వసా * “ననాన్దా తు స్వసా పత్యు రి త్యమరః కుసునూ న్య గహీిత్ క్ 

క_గ్రవ్యం పుష్పాెపచయ నుపహాయ మోహో ద్వన్యకుకవాణాయ వనే ధావన్వ్యా స్త 
వ న శేవలం కుకాలాభః కిం త్వధరవ ణాదిరూపానథ౯(ప్రతిలాభోఒపీ జాత ఇవి (ప 

కర ణానఫిజ్ఞ తద్భతృ=౯ భగినీ గాహోో చాహ్యాఫపాయః; ననాన్లా సమిపం (ప్రాబ్మా 

త్వదీయకబజ్బ_ణధ్యని శ్చ సర్వత్ర (శూయసే, కి సేత దితి కెకాననూనా సమాగత్య ప 

శ్య్వత్సి తతః శీఘు9ం జారం హీత్వా శుకపలాయనం కథయ నీ లతాగృహమధ్యా న్ని 

ర్యా కీత్రి 'పకృత్నసై స్రరిణీమ్మాత(గాహా్యే గూఢాఖ్మిపాయః. 

అ (తాధరే బవిమ్చథా దన్దివణకానాత్ * (ఖాన్హిమదలంకారః - 

“కవిసమ్మతసాదృళ్యా ది ప్రపయే వీహితాత్మని 

ఆరోప్యమాణానుభవో యత్ర స (శ్రాన్లిమా నృత) ఇతి 

ఇషస్టానవా ప్పీపూర ప్టకానిష్ట (షా ప్రీవణక౯ానాత్ ఈ సిదషనూలంకొరః - 

“విరుద్ధకొర్య సోోత్పత్తీ ర్య త్రానర్భన్య వా భవేత్ 

విరాపభుటనా బాసౌ విపమాలంకృతి ప్రధా" ఇత్వి 

అన్యహేాతూక్ష్యూ ఆకారనోపనాత్ * వ్యాజో క్ రలంకొారః - 

“వ్యాజో కి రన్యహాతూక్ష్యా యదాకారస్య నోపనమ్ీ* ఇత్తి, 

చ్యా వెతౌ (ప్రతీయమానతయా ధ్వనిరూపా వితి సం కేపః * దూతి కాత 

యథో కలకుణలకీ తౌ, య థాహా భరతః - 
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6 పోత్స్చాహనేషు కుళలా మధురకథాదకీణా చ కాలజ్ఞా 

లటభా సంవృతమశ్లా) దూతీ త్వేతె గు౯కే ర్యుక్తా ఇతి. 

(లటభా చతుర 

అవ, (పీయునితో కామశేళిం దేలి తన్మందిరమునుండి చెలువడుచు న్న కామిని 

ని వర్ణించుట. : 

బిభ్యాణా కరషల్ల వేన కబరీ మేశెన పర్యాకులా 
మన్వెన _ స్తనమజ్ఞ లే నిదధతీ (స్వస్తం దుకూలాజ్బాలమ్ 

ఎమో చన్దన లెశ లాజ్బాతతను స్థామ్బ్మూలర-కాధ రా 

నిర్యాతి పిియవమన్టిరా |దతిపతెః సాశూజ్ఞయశీ) రివ ౭ 
భా సి జు 

పర్యాకులామ్ = వీడిన, కబరీమ్ == తురుమును ఏకేన = ఒక్క కర పల్లవేన 

= చీగురుం గేల (చిగురువంటిచేతితో), బిభాణా = (అంతయు వీడకుండుటకై ) 
పట్టుకొన్నదియు (స్రస్తమ్ = జాటీనట్లి దు... .లమ్--దుకూల == వలిపముయొక్క_ - 

అఖ్బలమ్ = అంచును - (అనగా వెటచెజంగునుుు స్తన మణ్ణలే = వటువ యెన 

కు.చముమో(ద్క నిదభతీ = చెట్టుచున్న దియు (కుచముమోందికి _పెటను 'సవరించుకొ 

నుచున్న దియుస% దస. , .నుః--వన్టన = గందముయొక్క_. - లేశ = అణువులచేత - 

లాఖ్భీత = చిప్నీ త మెన - తనుః = దేహము గలదియు (కాంగిలింతలధాటికి కడ 

మచందన మెల్ల ఎగిరియో కరంగియో పోయె నని భా, తౌ... రాతామ్నూల = 

తమ్ములముచేత ఆలా రక్త = లజ్జ వైన ఆజా అధరా == మోపి కలదియు, (అయ్యి, ఏ పై 

ఈకొమ్ము (వ్రీయ...రాత్ (ప్రియ = వల్లభునియొక్క_ - మన్చి రాత్ = గృహము 

నుండ్కి సామౌత్ = (ప్రత్యకుభూత యైన్స రతిపలేః = మన్మభునియొక్క, జయ (శ్రీః 
ఇవ = జయలక్మీ యో యనునట్లు నిర్యాతి == 'వెలువడుచున్న ది. మదనజయలక్షీ 

గా నుత్చే)క్షీంచుటచేత సాంగోపాంగము గా రత్యుత్సవమునం దోలలాడిన దనియు, 

ఈ సకల వర్షన చేతను అత్యంతమదనవిభ )వుకారిణి-గా నున్న దనియు భా, ఊప 

మాత్ఫే)కా స్వభావో కు లలంకారములు. 

(వీయేన సాకం విహృత్య శేళీ్ళహా న్ని గక౯శ్ళ న్టీం విలా సీనీం (పదర్శయకొ షి, 

ద్దః శళ్చ్ త్య తాహతు. . 

బీభా కోతీ: _పర్యాకులాం రతి క్రీడోపముద౯ానశిథిలబన్ధనత్వా ద్వి సంసమా 

నార కబరీం శేళశపాశమ్స్ ఏకేన కరపల్లవెన - కరః పల్లవ ఇ “వెతీ * ఉపమితసమా 
న _ తేన విఖాణా నిశ్శేషచ్యు తీ పరిహా రాయ దృశ మవలమ్బనూన్యా తథా న 

"సమ్ ఉజ్థానసమయే _స్తనతీటా ద్దళితం, దుకూలం తేమామ్నరం - సూకష్మాంకుకం వో- 
ఫాలో 
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త స్యావ్చులమ్ అన్షం * * “దుకూలం తు। మ మే నూమ్మెంశుకే త థెతి నాం అన్యే 
ల నా. ర్ 

న కకసల్ల వెన, స్తనమణ్జలె 'స్తనబిమ్చె re వర్తుల సన్మప్ర దేశ ఇతీ యావత్, నిదధతీ (ప 

wee శ <a _ = 
సారయ న్లీ, చక నస్య చ్యుత శేప.స్య మలయజపజ్క_'స్య లెశెః లాఖృతా - తనుః 

శరీరం యస్యాః సా తథోకా - ఆలిజ్ఞనాదిఫి రుపఠ్నీణస ర్వాజ్వరా గే త్య్ధః, తా
మూ 

శా వీట్ కారుణో ష్ట్ర, ఎహా పురోవర్షినీ నాయికా (ప్రీయమన్ది రా ద్వల్లభగృహో 

శ్, సామాత్ (పక్యకభూశా భః “తుల్య ప్రత్యకుయోః సామా దితి నా రతిపతె 

ర్మన్మథస్యం జయశ్రీ) గ్రయలకీ, రివ) నిర్యాతి నిద్దచ్భుతి; నాయికాయాః మన్మథజయ 

లన్నీవ్యో క్చే క ంకుణెన మన్మథస్య కృతకృత్యత్వం, తేన రతోత్సవస కలకామోపవా 

సంప త్వం చ వ్యజ్య తే లె, 

అ త్రోవ మాూక్సే)మ స్వభావో కి సాతి (తయా౬లంకారాః. .—కరపల్లవె 

చక్ర త్య శ డఊపమా -సాచ ధర్మవా చక యో రనుపాదా'నా ల్లుపా - 

“వణ్య్య్ట౭ పమానథ రాణా ముపమావా+ చక స్య చ 

ఎక ద్వి త్య్రనుపాదానా ద్భిన్నా లుపొప మాష్ట్రధా. 

ఇచి లకుకాత్ ; నాయికాయాం (పత్యకు మన్మథజయలక్షీత్వ సంభావనాయాః (కి 

య మాణత్యాత్ * * ఉత్పెంతూ - 

“సంభావనా స్యా దుక్సెేకా వస్తు హౌతుఫలాత్మనా. 

ఇతి లకుణారత్ 3 * సభావో_ి క స్సు ముస; సా చోశ్చే)కానిమి త్ర తభూతసంభోగ 

సే భాతీశయశాలిత్వ! పఖ్యాపనాత్మక త్వా దుక్సేంమాలంకార స్యాజ్ఞ మితి ద్వ 

యాః * సంకరః; ఉపమాయా సమో CA నెర పెష్యూత్ ఖః సంస్ఫస్థ్రి 8. 

అక. కాంతుడు జేశాంతరమునకు పయనముక ట్రం గా ఇంట నిలువవలసీన దై 

యున్న కాంత తద్వియోగకాతర మై సఖితో వెప్పుకొనుట.__ 

కానో యాస్యతి దూరటదెశ మితి మే చినా సరం జాయ తే 

తోకానన్లకరో కి హీ చన్హ్రవదనే నెరాయతే చనిమా 
ద ద ౧ ద/ 

కిం చాయం వితనోతి కోకిలకలాలాపో విలాపోదయం, 

ప్రాణా నెవ హార స్ర్తి హన్వ నితరా మూరామనున్దానిలాః, ౮ 

కా_్టః = (పవ్రియుండు) దూరటేశమ్ = దూర చేశమునక్కు స్యతి ఇతి = పో 

వును అన్ని మే నాక్కు చిన్నా = విచారము పరమ్ = మిక్కి-లి, జాయతే = కలుగు 

చున్నది; (హౌ చష్చరివద్నే = ఓ యిందుముభీ, చష్ష్రమా;ః = చందుండు లోకా 

+4 .రక=లోక = జనులకు - అనన కరః = సంతోషము చేయువాడు అపి = 

అయినను కైరాయ తే = (నాతో) కలపాంచున్ను కిం చ = ఇది గాక అయన్ = 
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ఈ (ఏనయబడుచున్న), కోకి,,.పః--కోకిల == కోయిలలయొక్క_ - కల == అవ్యక్త 

మధుర మెన - ఆభాపః = కూత వి..,యమ్--విలాప = విలపించుటయొక్క్చొ_ - 

ఉదయమ్ = పుట్టువును, విత మోతి == చేయుచున్నది (విలపింపంజేయుచున్న ది), (కో 

శిలకాంత వినబడంగా నాకు ఏడ్పు కలుగుచున న్నది; ఆ. ..లాః---కరామ = తోంట 

యందలి - మష్ట = మెల్లని - అనిలాః = తెమ్మెరలు హ్హ == అయ్యా! నిత రామ్ 

= అత్యంతము, పాణా౯ ఏక (పాణముల నే వార న్రి= హారించుచున్న వి. 

ఇందు ఈదం(చాదోలు ఒక దానికన్న నొకటి యెక్కువ చే టొదవించునట్లు చెప్ప 

బడినవి, వల్లభుండు తరల సమకట్రలా నే తనకు (నాయికకు ఇంత యాయెం గాన్సన 

తరళతె నేని మరణము తప్ప దని సూచన. రసము వి ప్రలంభళ్ళంగారము; "నాయి 

క (ప్రవత్స న్టర్వ్పేలిక. చపలాతిశయో క్తి అలంకారము. 

పత్యా డేశా_క్షరప్రయాణాయ సన్న సతి 'ఖెడాకలా నాయికా సఖీ మా 

హః కాన ఇతి._..-కాన్షః (ప్రయ, దూర జేశం యా'స్యతి గమిష్యు _ తీరి హీతోః- 

“ఇతి హాతు (పకరణ (పకా కాది సమాప్తి ప్వ్వి" త్యమరః) 

మే మమ్మ చినా విచార పర మతిశయితం యథా తథా, జాయతే - మహాకా విచా 

రో భవ తీ త్యథ౭౯ః; హౌ చస్ట్రువద నె, చస్ట్రమా9 లోకస్య జగతః - జగద్య ర్తిప్రా 

ణిజాత "స్యెతి యావత్ - య ద్వా లోకాః జనాః తేసా _ మానన్లక రో౭పి * “లో 

క స్తు భువనె జనె ఇ త్యమరక వైరాయతే వైరం కరోతి - ఆనక్టకరత్వం విహాయ 

దుఃఖకరో భవ తీ త్యథ౯ః * “శ వైర కల హాభ) కణ్వ మెహసెభ్యః కరణే” ఇతి 

టైరశబ్దాత్ క్యజి తజ్ కిం చ - అయం (కూయమాణకః, కోకిలా నాం - కలాలాపః 

అవ్య కృమధురకూజితం క్ 

“కల మవ్య క్రమధురధ్వనా స్యా చ్వాచ్యలిజ్ఞకమ్.' ఇదీ నాం 

విలాపః దుఃఖెన (ప్రయుక్తొ వివిధో క్రిః ౫ “విలాప పరిదేవన మి త్యమరః - తే స్య్యోద 

యం - విత నోతి -_ కోకిల కలాలాషశ్రవణాన మమ విలాపః పాదుర్భవ త్రీ త్యథణ౯ ౩; 

ఆరామమన్లానిలా ఉపవనమస్టనూరు తా; నితరాం భృశం, (ప్రాణా నెవ హర్నన్సి-న 

"కవలం చన్దాదివ దా_ర్హిమాత్రం కుర్వస్త్ 'క్యేవకారాథ౯ః, పా తీ విపొదె- 

“హీ న్ల హనె ఐిపాదే న వాక్యారమ్మానుకమ్పయోాః.' ఇతి నా. 

అత్రి (వీయ(ప్రవాసరూప హేతుప్రస _క్రిమా,లెణ చిన్తాదికారోోదయవణ౯ానాత్ 

* అతిశయో _క్రిభేదః - 

“దపలాతిశయో _క్రిః స్యాత్ కాశ్య యాతు ప్రస _క్తిజే.” 

ఇతి లకుణాత్; లోేకానన్దకరోఒపి వైరం కరో తీతి ద్రవ్యకియయో ర్విరోధస్య అ 

పరిహార(ప్రదర్శనాత్ * విరోధా లంకారః. 
అత్ర చిన్తాదిప్రతిపాదనాత్. శ విప్రలమృశ్ళగ్ణ్గ రః - తదు క్షం శృడ్లా రతిలో. 
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క సంభోగో విప్రలమృ శ్చ ద్విధా శృడ్లార ఇష్యు తే, 

సంయు క్రయో స్తు సంభోగః వ్శిపలమ్మో వియుక్త్రయో;* ఇతి, 

కర్ర మ్మిపలన్ఫుః పబ్బువిధ$, "కథా బాహుః - 

“అయోనో విరహో మాన (ప్రవాసః కాప ఇ త్యపి 

విప్రలమ్భ'స్య త్ర స్వెలే కశ్సాత్రవ; పరికీ ర్రితాఃి ఇలీ, 

అయం ళు ఈ (పవా సవి(ప్రలమృ శృవషాెారః - 

“దేశా సరే స్థితీ ర్యాతు (పవాసః స స (ప్రకీర్తితః 

కార్శ్య పొజణ్ణిమ నిశ్వాస చినా దై న్య్యాశు గద్దదాః 

లమ్బాలకత్వ మి త్యాద్యా అనుఫొవాః (పకీర్తితాః ఇతి, 

(ప్రవాసశ్చ |త్రీవిధః - భావీ భవకా భూత శ్చ; (ప్రవాసోఒ(త భావీ;: (ప్రవాసస్య నిళ్చి 

తత్వేన భర్తుః [పోషితకల్పత్వా దియ నుస్ట్రవిధనాయికానాం మర్గ్యా పరిగణితా (ఫ్రోషి 
a రకా. నావు 'నాయికా; 

“దేశా నరగ తె కాస్తే చేహాసంస్కారవజి౯ తా 
చినా దై న్యాశు కార్య్యాద్యై రకా పోషితభ_ర్హ్భకా. ఇతి, 

శృడ్గారనాయికానా మస్టవిధత్వమ్ ఆలంకారిక 9 (పతిపాదితమ్: 

“ఎతాః పున రవస్థాఖి రష్టధా స్యు ర్యథోచితం 

స్వాధీనపతికా బాప్కీ తథా వాసకసబజ్జిక్సా 

విరహోత్క_న్ట తా, విప్రలగ్ఞా, (ప్రోషీ పితభ_ర్హృకా, 

కలహా సరితా చాఖిసారికా చైవ, ఖణ్జి తౌ, ఇతి 

మతా_్టరే త్యెపా భర్తుః (వవాసనిశ్చయమా,_లేణ 'ఖె దామలత్వాత్. ప్రవత్స్యక్పతికా 

నామ నవమి నాయికా తథా చోక్తం రస సమజ్ఞ- ర్యామ్: అపా 

ఈ యస్యాః పతి రగ్రిమకుణే దేశా నరం యాస్య ళ్యెవ సా (ప్రవత్స్యత్పతికా- 

అస్యా శ్పెప్టైః కాకువచన కాతరపేకుణ గమనవిఘ్నో పదర్శన నిల్వేద సం 
తాప సమ్మాహా నిశ్వాస బాస్పాదయణ ” ఇతి, 

అస్యాః స్వాధీనపతికాది ప్వష్ట్ర 'స్వ_న్సర్భావ స్త కవ పరా స్ట: 

“ అగిమమణే నిక్చితదేశా నరగమనె (పైయసీ (ప్రవత్స్యశ్చతి కాపీ సవమా నా 

యికా భవితు మహ౭తి అస్యాః (ప్రోషీతేభ_ర్హకాయాం వి ప్రలన్హా యాం చ 

నొ _నర్మావ, భర ర్చృసన్నికృష్టత్వాత్ 5 న చ కలహో నరితాయా మ _శ్రర్భావ 

కలహాభావాత్ , అనవమానితపతిత్వా చ్చ; నాపి ఖణ్జిశాయా మ_న్సర్భావః (పి 

య స్యా న్య్యూపభాగచి హిత స్య్యానాగమనాళ్ , (పీయాయాః కోపదర్శనా 

భావా చ్చ నాప్ విరహోత్క_్థి కాయా మ నరవ భర _రృృసన్ని ధివర్రిత్వా 

వ్యూ నాపి వాసకసన కాలా ను నరా వు వాసకనియమాభా బాత్, సజ్జకర 
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ణాభెవా చ్చ నిళ్యేదదర్శనా చ్చ నావీ స్వాధీనపతి కాయా మ_న్షర్శావ!, 

అగ్రిమతు. ణా సజ్జవిచ్చెదదర్శనా చ్చ; (వజ న్నపీ పతిః స్వాధీనపతికయా నిరు 

ధ్యక్కె అన్యథా భర్త ఎస్వాధీనత్వ మేవ ఛణ్య తే, నా ప్యభిసారికాయా మృన్హ 

ర్భావః, అభిసరణోత్సవాఫావాత్ , నంతాపదర్శనా చ్పెతి యుక్త ముత్సళ్యా 

మనుః ఇతి. 

అవ, విరహీణియోక్క_ దుర్చశను చెలి కెలుప్రుచున్న ది. 

సలయతలం కలితం తాపశాని నవకిస A A ఠం [నీ 

కరసరసిజసజ్షాత్ కేవలం మూపయన్వాః 
౧ C౧ 00 

కునుమశ రకృ శాను పావితాక్షారతాయాః 

నిన నివ! పరితాసం కో వచెత్ క*మలాక్ష్యాః! నా 

కును, .. తాయాః--కసుమశర = పూవిలుకాండనెడు - కృశాను = నిప్వుచే 

త _ (ప్రొపితే = పొండింపంబడిన - అక్షొరతాయాః = నిప్పుకతేనము గలదియు (ని ప్పం 

టుకొన్న కట్టియయు న్నిప్పగును గదా అమే అని శా, (ఆహేతువుచేత నే) తాప 

శా -న్వె స్థ=(దేవామందలి) వేండియుక్కు. శవునమునకై. (వేండి యడంగుట కై, కల్సితమ్ 

= రచింపంబడినట్టి, నవ కిసలయ తల్పమ్ = లేం జివురు పొన్పునుు కరం... గాత్ - 

కర 'సరసీజ = (సరసీజ =) తామరవంటి (కర ==) చేతియొక్క_ - సక్షాత్ = తౌం 

కుడువలన, శేవలమ్ = మాత్రమే (చేతం చాంకినమాత్రన్తే న్లూపయన్వ్య్యాః = వాడు 

నట్టు చేయుచున్న దియు, (అయిన, కోమలాజడ్ల్యాః = (ఆ) యబలయొక్క_ - (అబల 

యనుటచే - త్వరగా కాంతుని. గవయనిచో పా ణాపాయము పొందు నని _ ధ్వని), 

పరితాపమ్ = (కాను) జ్యరమునుు శివశివ = అయ్యయో (వ,క్రియొక్క_ దుఃఖమును తే 

లుప్రున్సు, కో వదేత్ = ఎవడు నర్షింపంగలండు! (ఎవండును వ్య్చింప లేండు, అనిర్వ-చనీ 

యము అని ఫాం) ఇందు సాహీత్యచింతామణీమతంబున తాప నునియెడు నాజవ 

మదనావస్థ వర్ణితము. అయోగవి(ప్రలంభము. రూపకము కావ్యలింగద్భయ 

ము పరిక రాలంకారంబును, ఓషమాలంకారధ్వనియు, 

విరహీజీదుద౯ాశాదర్శనజనిత ఖెదతః సభీ కాచి దాహ.---న వేతి... తాపశా 

కలీ దేహ తాపనివృ_ల్ష్యై; కల్పితం రచితం నవ కిసలయానాం బాల పల్లవానాం, 

తల్పం తన్మయీం౦ శయ్యాం * “తల్పం శయ్యాట్టదాలే స్వీ త్యమరః కర సరనీజ స 

బాత్ శేవలం పాణీ పద్మ యోగా చేవ, మాపయసన్వాః మ్లానం కుర్భత్య్యాః, కసువు 

శరో మన్మథః - స ఎవ కృళాను రన్నిః - తెన- (ప్రాపితా అన్షారతా యస్యాః సా - 

స్మరజ్వరతప్తాయా ఇ త్యగ్ధ, కోమలాజ్వ్య్టః  పరితాపం కొ నదెత్ కో నాను జస 



నకం శక్న యాత్ - నకోఒఫీ కరన భా కళ క్రీత్రి కక్య్ణై లిజ్ కవ శ వె త్యుక్రిః 
అటో 

'కౌచాతికయాత్ - [కక్వ న్తి పీ శివనామకీరనం భం యీఖోశాదిషు - తథా పాటె 
eben ol 

రజక చే వి భర కోశే కుధితే చామ వా మమ 
ban (కూ 

ల - ణ్ 

వ్యాాజేన వాన చేద్ను సు మము సాయుజ్న మాహ్ను యాత *ి ఇతి _ వ చెల లో లి యె 
తనా | పయుబ తే కనయః : 

తు నై సర 
= నుషనో నావన్నా హా మువతి వనితారూప నయ తే, 

నో 

““ణయతి కరుణాపరాజ్యఖో౭ సౌ సౌ శివ శివ తౌ న్యపి వాసరాణి ta 

(ప 
(త పహాస్తస్పృర్థునూ త: కిసలయతల స్య క్షూనత్వాసంబ సైజస్ తత్సంబన్హాభి 

“.ంబనాడిక క్ స్యా చదమయో "గే యోగకల్చ్ప నమ్ 

ఖే నాయికాయాం -చ అన్నిత్వ స్యాజ్దారత్వస్య ద ఆ థ్ 

కోసాత్ * రూపకాలంకావః - తదు క్రైమ్ - 

“ఈరోేపవిప,.యస్వ న సద దతిరోపీితరూపీణః 

ఉ పరక మారోప్యము ాణం త (రూపకం మతమ్” ఇతి; 

తథా మ్లూాపయశస్లా్య ఇతి | పథమవిశేపణ స్యా ౦ (ప త్ఫ్యు త్త తరవిశేషణ స్యాథో౯ 
హే కే సూవా_త్ర ఇతి ఏకం * పడా థా చ! కావ్య లి మలంకార? = ఏ 

కపణజడ యా థకా స్యా పరితాపక థన స్యాళక్య తాం (పతి యాతుత్వాత్ ఈ అనేక 

2 

(వథమకావ్యలిజ స్యాతిశయో క్రి కి రూపకసానె నెతీ.త్వాత్ ఈ విజాతీయస సంకర3, ద్వితీ 
యకావ్య ల్విస్య తృతీయసావె వెత.త్వాత్ ఈ సజాతీయసంకరః; కొమలాడ్ల్యా ఇతి వి 
శేపణస్య తీ ద్రతాపాసహాశ్వాభి ప్రాయగభల౯త్వాత్ * పరిక రాలంకారః _ 

“ఆలంకారిక పరికర; సాఫిపాయే విశేష తా.) 

హాతో ర్వాక్యప దాత త కావ్యలూ ము దాహ్ఫాతే మ్.” ఇతి; 

ఇతి లకుణాత్ ; కేన చ సుకుమారాజ్ఞళాలి తె తే నాతితీవత్వేన సుట నానపహా౯ మో 
'సష్నయికాసంతాపయో ఫఘ౯టనా జా తేరీ వితాప పఘుట నాత్మళో. * విషమాలంకార; 

(వ్రతీయత ఇ త్యలంకారే గాలంకారభ్యనిక్య కర సరసిజ సడ్జా దిత్యుపమాయా; పరి 
కర స్యాలీకయో క్తాదిచతుష్టయస్య చ పరస్పర నెర ఇక్యాల్స్ * సంసృష్టిః wa 
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హో అ పి వీ చ) గావ . వ్ వై లకి అత తౌ నామ షస మ శ్రఖౌవస్టై తథా చోక్ష్తం సాహిత్య 

చీినామణౌ = 

“చతుః పీతి + ఛ్చినా సంకల్లో | గుణనుతి; (కియా ద్వెష; 

తాపో లజ్ఞాత్యాగోన్యాదా మార్మా మృతి దకా శావస్థాః ఇతి. 

తాపలకుణం చ త తవ: 

“తత్చా9 పే ర్విప్రకపే౯ణ తాపః స్యాత్ కానుశో జరః.) ఇతి- 

వెవణ్య౯ నమ్మకు వెస సర్వం శయ నె పరిల్యూనం 

నిక్వాసముఖశ్ పాద్యా ఆనుభా వా _స్షదుద్భవాః ఇతి; 

ద్యాదశావస్థాప కే తు శ 'నంజ్వరో నామ నవమోా మన్య థావస్థా _- య థాహా వని 

ద్యానాథః - 
6. 0 చతు కపీతి ర్యనస్పజ్లో స సంకల్శ్య్పొాటథ | పలా 

గ్య జాగర; కార్ళ మరకత స్తజా వ య. నంజంరక 

ఉ న్మాదో మూర్చృన నం చెవ "పరమం మరణం విడోక 

అవస్థా ద్వాదశ మతాః కామకాస్తాముసారతః. ఇతి, 

సంజ్యరలకుణ మవీ తే నె వో క్షం * “తాపాధిక్యం జ్యరో మతః.” ఇతి _ పతు.ద్వయ 

మిదం భావపకాశే వ్యక్త కమ్: 

6బళధా మన థావస్థా భవె ద్యాదశధా పని ఇతి, 

అ (తావస్థా ప్రతిపాద నాత్ లన అయోగవి ప్రలమ్బశళ్ళశ్షారః _ తథా నాహు్యు . 

“సంపా ప్పః Seay య స్త మయోగం (ప్రచక్షతే 
(క్రమేణ భర్మత న్నత తన్మతే రతి రీరితా.! 

* రతిలకుణం తు భౌావపకాశే _ 

“సంపన్న శర్వసుఖయో ఈ రశెసషగుణయు క్రయోః 
నవయావనయో; కన్య క స: శ స్యురూ పయో; 

నారీ ప్రరుహయో స్తుల్వ్యూ పరస్పరవిభావితా' 

స్పృహావ్వాయా చిత్తవృత్తి కతి ర త్యభిధీయతె. ఇతి, 
అవ _స్తద్వృద్ధికమ సన మిఫి౫ 1 _నృవ్యః---రమ్యాలమ్బ నదర్శ నే నేన అభిలాషత; (ప 

జక వ. (పజాయ లె తతో మనస జ్ర తత్వ సంక ల సంక ల్పీతె వస్తు 

న్యాద రాతిశయెన గణనుతిఐ త క వానురక్షాచి తతయా అన్యత్ర (కియా ట్వేపః, త 

స్యాతిశయెన తౌపః, తత్స్భక పాళా సహీన్లు జె తన లజ్ఞా త్యాగం, తేన బుద్ది, వౌథిల్యే స 
త్యున్మాదం, తేన బలకుయే 'నతి మాగా తే న దైశేణ మరణం ల వ ఇమా 

అవసైః అమోగవిప్రలమ్ము (పాయేణ భవి క్వచి త్స్రవా Fe వేపి 
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అవు. నాయకుడు పయనము మాని మిత్రునితో అందులకారణము. నిట్లు 
చెప్పుచున్నా (డు... 

శెతే నీతకరో౭మ్బు శే, కువలయడ్యన్ద్యా ద్వినిర్లచ్చతి 

స్వ్చా మొ _ క్రీకసంహాతి, రవళమా హామోం లతా మజ్బతి, 

స్పర్శాత్ పజ్క_జకోశ యో రభిననా యాన్తి సజః శ్లా_న్లతా, 
మే పోత్పాతపరమ్పురా మమ సఖే యాతాస్పృపహ+*ం కృ నృతి. 

శీరకర$ == చంద్రుండు (శీత = చల్లని - కరః == కిరణములు గలవాండు - అని 

అవయవార్థమృు, అమ్బుజే = 'తామరయందు, శేలే = పరున్నాండు, (ఇది యొకయు 

శ్చాతము)] స్వచ్చా = విమల మెన్స మౌ ఒకక 'సంసాతి; ౫ ము తే ముల "ము త్తమ్సు 

కవలయ ద్వన్వాత్ = కలువల జంటనుండి, వినిర్ణర్భతి = చెడలుచున స ది; (ఇది యిం 

కొకయుత్నాతము); ధవళిమా = తెల్లందనము “హెమోమ్ = బంగారపు లతామ్ == 

తీగను అబ్బుతి = పొందుచున్నది; (బంగారుందీల లెల్లంబడినది అన్న మాట్స; (ఇది 

యింకొకయుత్సాతము); అభినవాః = (కొత్తి త వెన్క (సజః = పూదండలుు పజ్బు_జ 

కోళయూః = తౌమర మొగ్గలయుక్క, స్పర్శాల్ = తాకుడుచేత, శ్లా_న్టతాన్ = వా 

డుదలన్కు యా_న్టి = పొందుచున్నవ్వి (ఇదె ముతీయొకయు త్నాతేము); సఖే = 

మితుడా, ఏషా = ఈ ఉ త్పాత పరమ్సరా.ఈఊ త్పాత = (రాగలయనర్భములను సూ 

చించు) దుర్నీ మి శ్రములయొక్క_ - పరమ్బురా = వరుస మమ = నాయొక్క యా 

త) స్పృవామ్ = పయనంపుం గోరికన్కు కృతీ = కోసీనేయుచున్నది. (6% త్పాత 

ము లగపడినప్పుడు పయనము సేయరా దని శ్యాన్ర్రము.) 

ఇందు శీతక రామ్చుజ కువలయ మొ _క్తిక హెమలతా పజ్బు_జకిేశ శబ్దములు సొ 

ధ్యవసానలకుణచేత వరుసగా ముఖ హస్త. నేత్ర బాస్పృ మూర్తి 'స్తనములం దెలుపుచు 

న్నవి. ఆ శ్లేర్పడినయర్భము:నాప్రయాణోద్యమముచే నాకాంతకుం గలిగి నదుర్భ శను 
వినుము: ముకుము అరచేత "నెలకొన్నది; (ఇది చింతను తెలుపుచున్నది; కనువనుండీ 

కన్నీ టిబొట్టులు (తొలుదొ లనే కాటుక చెల్లకడిగివెచినవి గావున) నిర్మలమెనవి వెలు 

వడుచున్న వి; చేవాము పాలిపోవుచున్న ద్వి చను౯ంగవకు తగిలి (కొ చశ్ర్లపూదండలు వాడి 

పోవుచున్న వ. మిత్రమా యాయవళకునములచేత (చేను పోయినయెడల కాంతకు ప్రాణా 
పొయను గలుగు నని వెజుచి) (ప్రయాణము మానుకొంటిని,.._. ఆనుట. 

వపలాతిశయో క్తి రూపకాతిశయో క్తి విరోధము విఫావన-.-_ అలంకారములు, 

నాయకు డనుకూలు(డు. నాయిక స్వాధీనపతిక, వి ప్రలంభశ్ళృం-గారము. 

“పూరం కృతయా[ తానిశ్సుయః "సంప్రతి కుత స్తత్సన్నా హా ద్యిరవ్వ్ను ప్లితోఒ 

స్రీత్రీ సువ స! . కం 15 స. 
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శీత ఇతీ.కీతాః - కరాః కిరణా - యస సః శీతకర శ్నన్ల)క, అము డే 

క 
లి ఎది)" ల 

శే నిశ్చల త్వే నావతిస్థ తే,' చన్ద్ర స్వాకాశా 
ద్ఫూగ తే పడె నిపతన మి ల్యేకో ను 

వో నభూతవూర్య ఉత్పాత తథా, స్వచ్చా విమలా వకొ_క్తికానాం - సంవాతిః 

సమూసాః కువలయద్వన్న్వా దుత్సలద్యయాత్ , వినిగణచ్చతి విశేషేణ బహి ర్వి ర్
యాలి, 

FT ప్ క 2 క్ర 
కరీ) జీమాతే వరాహ శ యా. ఫిప్ శు క్త్యుద్భువ వెణుజాని 

ముకాఫలాని (పథితొని లాక లేహెండు శుక్తు స్రైద్చవ మేవ భూరి. , 

wt క్ చ 6 వాం న శ ణి 

ధవళిమా ధావళ్యం, పైమాం కనకమయీం, లతామ్స్ అబ్బుతి (ప్రాప్నోతి నిసర్దెణ 

పిళ్లా: కనకలతాయాః ఆక స్మీకవణా౭౯_న్హర(ప్రా ప్తి రపర ఉత్నాతేక; అభినవాః, 

(సజః పుప్పమాలికాక, పజ్బు_జకోోశయో 8 పద్మకుట్ములయో:ః జ 

“కోకో ట్రీ కుట్టలే ఒన్టైఘె గుహ్య క్లే శా స్ర్రది
వ్యయోః 

న్నా దేహా ఫు స్తకాఘే పేళశ్యా మసీవీధానకె” ఇతి నాం, 

స్పర్శాక్, క్షైక్తతాం క్లూనతాం, యా న్లి (పాప్ను వన్వి; అభినవ తేన వూర్వ మన్లూ 

పగ wr ధా ఎ న yea ల 

నానా మేవ (స్రజా మన్ని వస్తుస్పర్శా దివ పజ్కి_లస్థలవ_ర్డి త్వెన శిశిరయో రపి పద్మకు 

ట్మలయోక్ష్టిస్పర్భాత్. సద్య ఏన పరిమ్హ్లానత్యం జాయతే ఇ త్యు తాతా న్హరమ్; పా స 

భే ఎహె చష్ట్రపాతాదిరూపా, ఉత్పాత పరన్బురా - భావ్యనస్థనూచకాని విపరీతాని 

నిమిత్తాని ఉత్నాతౌః - "తెపఫాం పరమ్బర్యా మమ, యా,తాస్పృహాం కృ_న్లతి (ప్రయా 

దీనా మితీ నుమాగమః; ఎతా నుత్వొాళ' న్వీత్యు నివృ త్మపయాణస్పృహో ఒ స్మి వ 

ఉ త్పాతేదర్శనే (పయాణని పేధా దితి ఫావః - మత్స్ళియాణాత్ (పౌ గేవ జాలెః 

(పయాణో_త్తరఖ"వినీం 'కానాయాః చరమవకాం సూచయద్భిః చిన్నాజ్ఞవైవర్ష్య్యసం 

తామై ర్నివ్రరయా.తాస్ప వాగే ఒస్మీతి వివటీతౌథ౯ః. 

అత శీతక 'రామ్చుజ కువలయ నొకిక హమలతా పజ్బు_జకొళ శబా సో 

ధ్యవసానలకుణయా (క్రమెణ ముఖ హస్త నయన బాప్పబిన్లు మూర్తి స్తన పరాః; 

అమ్బుజె శీతకరః శేత ఇత్యనెన ముఖస్య హస్తార్పితత్వం (ప్రతిపాద్య తె తేన * చి 

నా వ్యజ్య లె; మౌ క్తికసంవాతిః కువలలయద్వన్ద్వా ద్వినిగలా-ద త్రీ త్యనెన గళ చ్చావ్ప 

బిన్షుపూణ౯ న్మెతత్వం (ప్రతిపాద్య తెస్వ చ్చేతి విశేషణెన 
వాస్పసంపహా తె ర్ని శేపనివ ర్తి 

: శో FF స జ 
ఈ — ' చి 

తాజ్షునత్వం గమ్య లే) తెన చాప్పవృడే రనల్పత్వం (పతీయే, తెన దుఃఖ స్యోత్య్- 

టత్వం వ్యజ్య తే; ధవళిమా “హెమోం లతా మిత్యేనెన తాపకృతం నైవణ్య౯౦ (పతిపా 

ద్య తే అ తల్ల కుణం తు సాహీత్యచిన్తామణ్- అ 

6వెవణ్య౯ం వద్ధ భదః స్యాత్ తాపకభయాదిభిః.* ఇతి 
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దాః 

2 

స్పర్శాల్ పబ్బు_జకోశయా రిత్యాడినా _స్తనయుగ ళసజ్జమా కేణ (ప్రజ పరిన్లానక్వం 

(ప్రతిపాద్య తే, తేన విరవాశాప షృప్
రక కహా (పతీయశె, 

ఆత్ర (పియ(పవాస సళూపపేాతు పస స క్తిమా లే9ణ చిన్తాదిరూపకార్య స్య వణుకా 

'నాల్ * చపలాతిశయో క్షి రలంకారణ తథా షన విహయాణాం స్వవా వక 

శచ్చా నగృహీత్వా చన్రాాదినిషయవా దకళ్బై శేవ (ప్రతిపాదనాత్ * భేదేఒప్య భేద క 

ల్పనమూపా ఆతిశయో కిక - 
అణా 

ed “సిషయ స్యానుపాడా'నా దోస య్యుపనిబధ్య 

యత్ర సాలతిశయో క్లిః స్యాత్ కవి, పౌఢో 

ఇతి లతుణాత్ ; తథా వక్ర స్యాయ్బుడో ప రశయనవణ౯ నా ద్ద్రవ్య[,కియయో ర్విరోధ 

(a 

జికె తా ఫీ న్ in 

ఇతి * విరోధాలంకారః; ఊహేవమలతాయా ధావళ్య పతిపాొడ నా జాతిగుణయో శ్చ వి 

రోధ ఇతి శ వితోధాలంకారఖ కువలయా నుకాఫలోత్స తః పజ్బు_జకుట్మలస్పర్భాత్ 

పుష్పమాలానాం మ్లానక్టసంభవన్య న (పతిపాదనాత్. * అకారణాత్ కార్యోత్సత్తి 

రూపా పిభావనా - 

“అకారణాత్ కార్యజన్మ చతుథీక౯ స్యా ద్విభావనా. ఇతి 

వికోధళేదణయో కిభావనాయా శ్చ ఆశేదాతీశయోా_క్టిసాపేకుత్వార్ తయా స హాడ్రా 

జ్రిభావేన * సంకరః; విరోధభిదమయో సళ వనాయా శ్చ పరస్పరనెైరేక్యూత్ * సం 
డ్ 

నృష్టిః; అతిశయోక్న్యో కపి త థైవ * య నాయక, * అనుకూల - 

క్ ఎకాయతో ౬ నుకూలః sr వ. దకీణ గక 

న 

అవ.---నాయకునిం దోడీ లేం బోయి వానిని తేక వానితో. (గడించి వచి? నదూ 

తిని సంభోగచిప్నా ములచే -నెజింగి నాయిక నిందించుట.. __ 

దూ తిదం నయన్ వోత్చలద్య్వయ మూ! తొన్నం సితౌ స్షం తన, 

స్వేదామ్మఃకణికా లలాటఫలకే ముకౌ శ్రియం బిభోతి, 

నిశ్యాగాః (పచురీభ నస్సిసి నితరాం, క! క్ల చ్చ! చన్హాతాు [కృతో రర 

యాతొయాతవ౫ా ద్భ ణా మము శా = నాసి కానా 

కాన్తాకృళలే - కాస్స = సుందరమైన - కక కృతే : = మూర్తి గలద నా (కాం 

తాక్ళతి యని సంబోఢంచుట మందు అత్యంతకోమలాంగివి గాన 'ఇస్నెలకే బడిలి తిషి 



“దూ తీడంనయనోత్స ల ర్డిర్టీ 

అని యభిప్రాయము), (హీ దూతి = (ఓసీ) దూత్తీ వృథా = వ్యస్థముగ్యా మమ 
కృతే = నా కొణక్కు తన్దాత"పే = వెన్నెలయందు (కతప వానగా ఎం 

డ్ చం్రాకేప మనంగా : be - అని యవయబవార్గము - ఆతపశబ్దముచే క్రో 

నులాంగికి నీకు వెన్న లనయికేము ఎండవలె దున్నహాము గాదా యని ధ్వనికము), యా 

శా,..కాత్ యాతే == షా పోవుట - ఆయాత = వచ్చుట - వకాత్ 

= (వీని) మూలముగా కోనా = బడలినదానవ్వు అసి = అయితివి హా హన = 

అయ్యా పాపము! [బడోలుట యెట్లు తెలియనాయె ననంగా చెప్పుచున్నది] :-- 

రన = నీదైన ఇదమ్ = ఈ నయన ఉత్పల ద్వయమ్ = కన్ను లనెడు కలువలయొ 

క్క జంట్క నితాశ్షమ్ = మిక్కిలి తాన్లమ్ =వాడియంన్నది; (పండువెన్నెల కలు 

వలకును (క “నులకును] మిక్కిలిహితముగాన్స ఎంతయు (శ్రమపడక దానియందు ఆవి వా 

డవుగాన, అట ట్వ్నా లలోనే క కలువలు (కన్నులు మిక్కిలి వాడునట్లు (శ్రమపడితివి అను 

టచే మిక్కిలి (శ్రమపడితివి - అని తాత్పర్యము]; స్వేద అమ్మః క కణికాః = చెమట 

నీటి బొట్టు, లలాట ఫలకే = పలకవంటి లలాటనముందు ముక్తా (శీయమ్ = ము _త్రే 

నుల సొంపున్కు బిభ్ళతి = వహీంచుచున్న వి (ము త్తే పుసిరికిం బోల్బూటచే చెవముట య 

ధికముగా నున్న దని యఖిసాాయము)) నిశ్వాసాః = ఊర్పులు, (పచురీ భవ_న్లి = 

బహుళము లగచచున్నవి. ఇది బయటికి స్ఫురించు నస్థము. దీనిగాఢాగ్గము: స 

దూతీ నీవు సుందరాంగివి గావున నిన్నేమన్నాయకుండు గహాడెను: కలప ఖా 

డుట్క మొగమున చెనురుబొట్లు, నిట్టూర్సలనాహుళ్యము ఆనునివి సంభోగచిహ్న ములు 

ఇప్పటికిని నీయం దగపడుచున్న వి' నీపోక నానిమి త్రము వ్య మే గాని నీనిమి త్రము స 

ఫలమే అఆయినది;.అనుట, గాథా ధానుగుణ పద్మప్రయోజన వివరణ మెట్ల 

న---నాయిక దూతియొక్క_ కన్నులకు కలువలసాటిని చెమటబొట్టులకు ము త్తేముల 

సొంస్రును చెప్పుట దూతి సుందరాంగి యగుటచేతను (సుందరాంగి యయినందున ఇట్టి 

వౌట్ట తనకు బాటిల్లై ననుకడుపు మంటచేతను,. చెమటబొట్టులకు ము తెములసాొ 

టిని శెప్పక్క వాని (శ్రియమ్ = ) సీరిని (సౌంపున్ఫు చెప్పినతాత్సర్య మే మనంగా - 

ఈబడలికవలన నీక సొంపు హౌాచ్చినదేగాని తస్టలేద్రు ఇప్పటియీమొప్పును గాంచిన 

ఆనాయకుడు కామో(దేక పరవశళు డై వెండియు నిన్ను6 గవయును జామా యని యె 

తీఫొడుచుట, “నితా సమ్ “నితరామ్' అనుట *నీబడలిక రాకపోకలవలనం గలి 

గిన డైన ఇంతయధికముగా నుండద్ను సంభోేగమువలనC గలిగిన వైనందున ఇంత యధిక 

ముగా నున్నద్విి అని దూతికి డానిగుట్టును నాయిక తాను కనిపట్రినట్లు వమూచించుట 

కు. “హాహ బి ఉపమానము. చాని? దూతీనిగా పంపి తాను చెడినందులకున్సు 

ఈగరాభనిందను నదురు "బెదరు. లేక సరకుసేయక సినుచున్న దూతియొక్క_ దిట్లతేనము 

నకును, “ఆత అనుటచే - వెన్నెల (యెంచవల్సె చిక్కగా కాయుచున్న ది, 



ర్టీడ్డీ పుసష్పచాణనిలాసః 

ఇట్టితజపివెన్నె లలో శాకపోకలచే బడలిక తీజునుగాని కలుగదు, కావున నీబడలిక 

శాకపాకలచేం గలిగినది గాదు, సంభోగముచేతం గలిగినదే,! అనియు వె న్నెలకును గరం 

గుకట్టి కేమలాంగివి గావున నిన్ను ఆతడు వలచె ననియు ఫా. “కాన్లాక్ళ 

డు mr “నివ అందగ త్తియవు, నిన్ను వానికడకుం బంపిన నిటి ఇెట్ట గలుగు నని 

ముందు అలో చించుకొనక నీవలనం జెడిచి ననియు, నీవు కరము ద్రోహీణివియు న ననియు, 

భావములు, 

ఇందు ఆకారగోపనరూప మైనది అవ హీల్ణ యనుసంచారి ఫావము, రూ 

పక విరోధ నిడర్శనా విష మాలంకారములు గలవు, ఏళత్సమనిషయక మైనంా 

యమక క ముం ననందగూను? = 

“నికేషచ్యుతే చక్చ నం _స్తనతటం, నిక్మృష్టరాగో౬ధరో, 

kU కాళ మనష్టానే, ఫులకితా కన్నీ తే “చేయం తను, 

మిడ్తాననాదెస్తి గూత్తి కాక వజన స్యాజ్ఞాతపీడాగ మే, 

న స్త స్యాధమ స్యా న్తికమ్.* 
నాయక దూనేముం శతా సయ మేవ తెన సాకం వి వివా త్యాగతాం తేదనొ 

స్వన్వైే దజలక శై శ్చహ్న తాం దూతి 

౯] శ {tH ఓ |! ia ర్త వీ 1] © 0 AN (ల eh 

స్తేన జాతా నాయికా ౫ తుక్వేణ మర్తొద్దాటనం కుర్వతీ 

(పాహ,--మూ తవ, హా దూపి. తవ. ఇదం నయనే ఏవ ఉత్పలే ఇతి * రూప 

కసమానః _ తయో దకాయరా నితా నమ్ అత్వ చ తాం మానమ్స్క్ అసో ఉత్ప 
వావి WD 

నగ శోక్షిసికారయాం కూనతం మనంభానితం త ధిక మి కమ్ త లన్య చక్టరికాయాం క్ల్షూనత్వ మసం వితం త ద ప్యధిక తాళ్ళ ర మ్; తథా, 

స్వేడామ్బ:కణికోః లలాట ఫలకే ముక్తాశియం బిఛ9తి వా _కికకోభాం వవా ని; 

సారాలు న కాక వకు 
యమో షో 

“పతం కరెపి ము కః స్యా నుకా ముక ల స్రాియాస్ం ఇతి నా. 

be _ 

కాకా షయం [హాం మో క 9 పభూతిం (పచువం (ప్రాజ్య మదనం బహుళం బ హి త్యమరః; 

=] భ్, షె నానా! a al కీ ట్ 

జలా కానాకృళె రమతయాకాక్కా మమ కృతే మ దం * కృత ఇతి *ాదస్ట్యైటఒవ్య 

యమ్ * జ్ కణ చ ఆదక్శ్య్యా౯ డాయ ను ప్యవ్యయ మి త్యఫిధా నాత్ , వ్ప 

థా మథకాం, చన్చ్రాకవె పన్ష్రి కాయా * 6 పకాశో ద్యోత ఆతపణి ఇ త్యమరః - 
న టు = 

సుకుమారాజొా్టా స్తవ చక్దిరకా౭ స్యాతపకల్పా జా త తాషళయేన ఆతపశబ్లఇ యా 
య ఖ్ beet ల్ 

తాయాతవశాత్ మవ్వుల్లభనృవావత్మ౯ని గతాగకేవళాత్, (శా న్వాస్సి హాహా నేతి 
మ్ 5 ఖా ౨ న వాం ౨ శ 



“అధివన తి త్తి 

భా, మద్వల్లభ మానెకుం తౌయా స్తవ న శేవల మీప్పీకౌలాభ: యాతాయాత 

జనితక్రమాధిశ్యేన రమణీయాయా స్తవ ఆకృతివైకృత మపి జాత మితి వాచ్యాగ్యక ఆ- 
ద్భుతోఒణం శ్రమః తవ న నాయకగృహవత్శ్మక౯ని యాతాయాతాభ్యా ముక్పస్థ్ర ౩ - 

చన్టిికాయాం స్వగృహాత్ గృహో నరం (ప్రతి సంచారమ్మాశ్రేణ త వైతాదృశ్మశ్రమజన 

కత్యాయోగాత్ - మద్వల్లభోపభోగసమ్మర్షజ ఏ వెతి వ్యజ్ర్యాథకః; “కానాకృతె 

ఇది సౌన్టర్యోన్షాటనెన నాయం త వాపరాధః కింతు సౌన్షర్యశాలి త్వెన డాశ్యాన 

హా౯ం తాం చపలచి త్త నాయకం (ప్రతి దౌత్య నియుక్తవత్యా మ మె వాపరాధ ఇ 

ఖ్యాతో శ్రసొలమ్మో ద్యోత్య తె; దాత్యానర్థాః భరతశా స్టే (పలతిపాదితాః = 

“నోాజ్వలం రూపవ సం వా నాథకావ క్షం న వాతురం 

దూతం వాపి హీ దూతీం వా బుధః కుర్యా త్కే_దాచన,! ఇతి, 

అత్ర మృసాద రాదిభిః (కోథాప్యా౯నూచకాకారగోపనస్య గమ్య త్యాత్ అవపా 

శ్రాఖ్యః * సంచారీ భావః - 
@ 

*“ఆకారగోపనం గ్లార్యలజ్ఞా దె రవహీత్ణకః, 
అన్యథా కథనం, దృష్టి రన్యథా చు మృహెదరం 

విపాదమ్షైశ్యి కృతక్రే తథా భజ్బ్జ శృ తద్దుణాః.' ఇతి, | 

అక్ర "నేతయో రుత్సలత్వరూపణాత్ * రాపకాలంకారక ఉత్ప్సలస్య చన్షిికాయాం 

మ్లూనత్వ మితి జాతిగుణయో ర్విరోధ్యపతిపాదనాత్ * విరోధాలంకారణ స చ రా 

పకొన్టౌపిత ఇతి తయో రజ్టాజ్టీిఫావెన * సంకరః ముక్తాశ్రియం బిభ తీ త్య్యత్ర ఆ 
న్యధర్మ స్యాన్యయో గాసంభ వెన (శ్రియ మివ (శ్రియ మితి సాద్భశ్యా తపాక్ * నిద 
రృనాలంకారః - 

“అసంభవద్ధమకయో గా దుపమాసూపమె మయో? 
(పతీబిమ్న| క్రియా గమ్యా యత్ర సా స్యా న్చిదర్శనా* ఇతి, 

నాయకానయనరూ పెప్టానవా ప్పి పఫూర్వికాయాః (శ్రమనిమితౌకృతి వై కృతరూపొనిషైై 

వాస; సమథకానాత్ * విషమాలంకారం లక్షణం తూ క్షమ్స్ అనయోః ప్రాగుక్తా - 

లంకారద్య్వయస్య చ పరస్పర్ననెర పెమ్యూత్ * సంసృష్టిః 

అవ,.---విరహీణీమరణోదో్యోగము.--- 

- ' అధివసతి వసనే మర్తుకామా దురన్నే 
నవకిసలయతేల్పం నుష్ణో తజ రకల్పమ్ 

వీరహా మసహమానా చకవాకీసమానా 

చకిళవనకురజీలోచనా కొనులాజ్లీ. తత 



& జర్ర = ప్ప భాణవిలాసః, 

జా వళ్రివాకీ నూనా' = పెంటీజక్కవతో సమానుర్యాలే (ద్యకవాకి చక్రవాక 

హొందు ఎంతే అనుర .క్షయో నాయకునియందు ఆంత యనుర కురా లై యని తాత్పర్యము, 

కి... సాలావకిత = బేదరిన - వనకురణ్లీ = అడవిలేడియొక్క_ - లోచనా = 

కన్ను లవంటికన్ను లు గలది (ఊరి లేడికన్న అడవిలేడి ఎక్కువ భయపడును గాన భయా 

తీశయయను 'తేలుఫుటకు వనళబ్దము) కోమలాబ్షీ = (ఒకానొక) యబల, దుర గె = (ఆడి 

పొశే మసూహర్తముగానున్న ను) పర్యవసానమందు-కీడు గల దైన'(కీకు కలిగించున. దైన) 

బస న్తే = అమునియందు, విరహమ్ = (కాంతునితోడి) యెడంబావును అసవహామానా == 

తాళలేని మై (అందువలననే), మర్తు కామా (సతీ) = మరణింపం గోర్కి- గలి దై, ప్వు 4 

ల్పమ్-..-పుక్లైత = ీర్పంబడిన = అక్షోరకల్పమ్ = నిప్పులకం లు' కొంచెము తక్కువ 

మైన (రమాకమిగా అట్టినిప్పువంటి దైన - దానివలె దహీంచి చంపునదిమైన్సు నవ కిస 

లకి"కల్పమ్ = లేంత చిగు ళ్ళ పౌనుపున్కు అధివసతి=ఎక్కు-చున్న ది. 

“దుర సై మలయానిలము కోకిలాలాపము వెద లయిన కామోద్దీఫనసా 

మగిశేత కామో(దేకము గలిగించి తద్వారా (ప్రాణము హరించు నని భా. కకిన 

లయతల్చ్పమ్'_-సామాన్యకిసలయములపా న్నే కామో[దేకమ కావించి విరవాతాపముం 

'జెంచి (ప్రాణము హరించునది. ఆకిసలయములు “నవి అప్పుడే పొటమరించిన వైనచో 

దాన్న ప్రాణవారణశ క్రి చెప్పవలయునా? నవకిసలయములు ఎజ్జగా (ప్రకాళిరచును గాన 

జవకి సల యతల్పము- వళ దీ_ప్టి [క్రియలచే అన్ని గాశివంటి దగుటచేత “పుళ్లైతాజ్లా 

ఈ సామ్యము చెప్పండినది. ఆమెపాణమునకు ఒక్కొక్క_చిగురును ఒక్కొక్క 

(ఆంశార =) నిప్పుకవలె నుండె నని అంగారరళబ్ద స్వరసముః "  “వకిత వన కు 
రజ్లీ లోచనా'---వన శబ్దము భయాతిశయమును దానిచే లోచనములయందు -బాంచ 

ల్యాతికేయమును "కెలుప్రటచేత - ఏఠణమం చేనియు కాంతు(డు వచ్చి. అ యూదుర్మర 

ణమును తేప్పించునా యని యతనికై ఇయి నటుం జూచుటను నూచించును. “కో 

'సులాక్షీ.--అబల. గావున ఈథిరహమునకు ఈనవకిసలయ తల్పమునకును తప్పక మడి 
యూని భా. - మరణోద్యోగముచేత విరవాతాపాతిశయమున్సు దానిచేత అనురా 
శగాబిశేయమును నూచితములు.. , ఉపమా పరికర కావ్య లింగ ర'సవంతేములును వృ 

_త్తనుపాసంబును అలంకారములు - నాయిక పద్మినీజాతీది; మృతి య 

చెడు పదియవమన్మథావస్థ. 
వస్నశ్షసమమయొ సంవగ్గమానవిరవా వేద నాసహనసామథ్యాకాభా వెన బలా చ్చర 

ముదా ముపయాతుం (ప్రయతమానాం నాయికాం విలోక్య శోద్లన్తీ తస్యాః (ప్రియ 
సహచరీ కాఖ్చీ దాహ.అధివస తీతి.__.చక్రవాకీసమానా చ(క్రవా కీవ (ప్రీయె గా 

.“థామురా గే క్యధకాఖ చకితా భీతా _ యా - వనకురజ్లీ ' కాననవారిణీ _ తస్యా ఇవ 
ఇరా యస్యాః సా తథోక్తా = కరడ్లీతి శ్ర్రీవ్య కి గ్రసాణర తస్యా ననసంబసిక్వే 



కర్ర థె స్ నో “త నీ 

న శథనం చ భయ స్యాతిశయం | ప్రదక్శయితుం = తత్స్రదర్శకం తు కరజ్జీలో ఛనరహ 

శ్చాఖ్బుల్యకాలి తా ద్యోతన ద్యారా "నాయికా నయన రామణీయక ప్రత్యాయ నాళ్థక- 

ఎతాదృశసౌన్టర్యశాలినీ సఖీ భూయః క్వాపీ న (ద్రక్యుతె ఖ ల్వితి భావః, కోమలా 

జీ సుకుమార గా త్రీ నాయికా _ వర సౌకుమూర్య శాలి మో ఒజ్ఞస్య తీ వ్రతాపానవాకా 

త్వా త్పల్లవాచ్చారళశయ్యాధిరోవాణకుణ ఎవ మరిస్య తీతి భావు దుష్టః అస్తోఒవ 

సానం యస్య 'సః దుర్నన్షః - మన్దానిల ,కోకిలాలా పాది కామోద్దీపనసామ।గ్లీకాలిత 
యా వియోగినా మప్రాప్యపానరే తసి, న్వసన్పే విరహ మసహామాన్సా మర్తుం (ప్రొ 

ణా న్విహాతుం - కామోఒభఖిలాపూ యస్యాః సా తథాక్తా *' “తుం కాను మనసో 

ర పీతి మకారలోపః - తదా తతోఒన్యస్య .దుఃఖసాగరనీరని సాదోపాయ wa 

వా దితి భావః వుక్లోతః "రాశీకృతః -స ణాసా వచ్చార " శ్చతి 'వుక్ణితాడ్డారః మ 

తా నెకవచనమ్ - ఈషదసమా ప్త 8 పు్ణుతాజ్షారః పుక్లో తాద్దారకల్వం తథ్ * ఈసద 

'సమాపౌ కల్పప్ప్బత్యయః ఆయ ద్వా మాస్తు జాతా చేకవచనం ౫ “సుపో ధాతు (పౌ 

తిపదికయో' రితి బహువచనస్య లుక్ - పున సద్ధితోత్పత్తా -విశేష్యానులోభే నైక 
వచనస్య సంభవాత్ - ఆకారేణ 'సంతాప కరత్వేనే చు జ్యలదశ్చారరాశిసద్భళ మి త్య 

థ౯ాః - విరహిణీప్రాణవియో జన సామ భ్య౯ సంప న్న మితి భావ నవకిసలయతల్పం త 

. రుణపల్లవమయీం శయ్యామ్స్ అధివసతి ,అధితిస్టతి * “ఉపాన్వధ్యాజ్వస! : ఇతి వసతే 
రాధారస్య కర శ్రి నొ. 

ఇత్ర మరణోద్యోగవణక'నాత్ * మృతి రామ చరమా మన్మథావస్థా జే 

“స్మరాత్యా౯ల మరణోద్యోగో మృతి ర త్థభిధీయతే.* ఇతి. 
ఇవా ఫుక్షు తాజ్రారకల్ప మి త్య్యత్ర .అనుపా' త్తధర్మా తద్ధితగతా ఆధీ కా 

లుషప్తా చక్రవాకీసమా "నె త్య అనుపా _త్తధర్మా సమాసగళా ఆర్టీ pr కరజ్లీలోశి 

చ నె త్యత్ర అనుపా త్తీధర్మవాచకొపమానా లుప్తా ౫ ఉపమా త్రయ స సరస్పర_నైర 

పేశ్యాత్. * సంసృష్టైిు పు పుల్లా తాడ్దాారకల్ప. మితి తల్పవి శేషణన్య heaps 

ఢథ్యా౯భి ప్రాయగర్భ త్వాత్. % పరికరఖ స చ తద్ధికేగతోప పమయా. సంగృహ్లీత ఇతి 
ద్వయో. రణ్లాజ్జీభా జేన * సంకరః, చకితవనకురణ్లీలోచనా కొమలా జ్లీతి న్థార్డున్తన్లు తే 
సణద్వయ స్యాపీ సాభిపాయత్వా దన్యః ఈ పరికర;, తస్య చ ప్రాగక్తాలంశాగ్లద్లతు, 

పయేన సహ ఈ సంస్ఫష్టి8, + చక్రవాకీ నమా నేతి నాయికాబి:శేప ణాగ్ధస్య దుర న న ఇతి వ 

స _న్టవి కేప ణాధజాస్య చ విరహాసహా హన ప్రయు_క్టం మరణోద్యోగ 0 (ప్రతి హూతుశ్వాల్ 

* కావ్యలిజ్ఞ మలంకారః, స చ చక్రవాకీస సమా "నేతి సమాస సగతోపమయ్యా, శుకతాడ్రార 

కల్ప మి త్యుపమాసంకీర్ణ పరికళేణ -న పరిపోషం (ప్రావిత ఇతి చతుణాకాం, శ సంకరః, 

నాయికా(శ్రయస్య (ప్రవా సవిప్రలమ్మ్భళ్ళగ్షారస్య సన్ని కృష్టకరణరసం..(ప్ర, థ్యబ్దత్వాత్. 

* రసవదలంకార్కు (ప్రతిపాద మెకైకస్య వణకాస్య ఖజ్జధ్వయా క్షగ౯తీ:క్వేన అవ్భ 
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_త్తత్వాత్ *వ్బ _క్ల్యనుప్రాసభేదః, అనయోః (పాగుకానాం చ * సంసృష్టిః కరు 

ణరసలక్షణం తు సాహీత్య-చినామణౌ:. 

“ ధర్మ నాకో ఒర్థనాశ శ్చ చాన వేస్టధనమయః 
వధో బన త్స దారిద్య్రం పద భం9ళః పరాజయః 

'దేవోపఘాతధిక్కాలౌ వ్యాధిః కాపోఒభఖిళశంసనం 

ఇత్యా ద్యాలన్బునం దృష్ట మనుభూతం శ్రుతం చ వ్యా 

యస్య చోద్దీపనం జ్ఞైయ మాలమ్మనగుణాదికం; 

కెళపాశాజ్ఞసంస్కా_రవెభుర్ణం (స స్తగాత్రతా 

శిర శో దష్బాతం బాధో ముఖం పరివిలాకితం 

రకాభే ముఖరాగ శ్చ సబాష్పా మస్థరా చ దృక్ 

భూపాతో మఖశోప కృ చాహుపాదవిమదళానం 

విన్యాసో వాస్తయో ర్మూధ్ని౯ నిశ్వాసోబ్బూ ససదీఘ౯తా 

ఊర శ్శిరోముఖ స్యాపీ తాడనం లుజ్ఞునం భువి 

హాహాకార స థా(క న్లో విలాపః పరిదెవనం 

భాపాః _స్తమ్మాదయః సె భవెయు రనుభౌవకాః; 

4 _త్తమాధమమథ్యెషు యథాయోగం భవ _న్య్యమా 

నిర్వేదో దైన్య మాలస్య మున్మాదవ్యాధిసు పయః 

నిద్రా మోనాః శ్రమో గ్లాని ల్చినా మరణచాపలే 

వివాదో జాడ్య మాత్సుక్యం శజ్కా_ స్మృతి రపస్మ ఎలి 

స శోక'స్థాయిక చ్పన్టీ) కరుణో రస ఇహ్య తే.” ఇతి. 

ఫోకలతుణ మపీ త త) వో_క్టమ్. 
“ఇస -నాశాదిభి దుకఖప్రకష౯౩ శోక ఉచ్యతే 

అకు భూలుట్జన సాబ్దతాడనా ద్యనుభావభాక్ * ఇతి. 

శాయికా * (పోషితభ_ర్హృకా - లక్షణం తూ క్షమ్ చకితవనకురప్టలాటనా 

శొమలా జ్లీతీ విశెపణద్యయె నాస్యాః * పద్మినీత్వం నూచ్య తె _ రల్లతుణం తు 

రతీరవాస్యె - 

“కమలముళుళమృద్వీ ఫుల్ల రాజీవగ థొ 

'నురతపయనీ యస్యాః సౌరభం .దివ్య మళ్లే 

చకితమృగద్భగాభి (ప్రా్దర_క్తె చ సృశె 

"సనయుగళ మనభఘ౭౯ం |శ్రీఫల శ్రీవిడమ్సి. | 

తీలకుసుమసమానాం బి భ్రతీ నాపీకాం యా 

'ద్విజగురుసురపూజాశద్షధానా -స దైవ 
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కవలయదళకా నిః కాపీ బామ్బేయగారీ 

విక చకమలకిె కాకారకామాతప తౌ, 

(వజతీ మృదు సలీలం రాజహం సీవ తనీ 

త్రీవళిలలితమధ్యా హాంసబాణీ సువెషా 

మృదు శుచి లఘు భుజా మానినీ గాఢలక్ఞా 

ధవళకుసుమవాసోవల్లభా పద్మినీ స్యాత్ .* ఇతి. 

అవ. నాయికయొక్క_ విరహాతీశయమును దూతి నాయకునితో చెప్పట. 

దై_మైర్యం కలక బ్ఞికోమలగి రాం, పూర్ణస్య శీతద్యు లే 

Sa తం, బత దతీణస్య మరుతో దావీణ్యహోని శ్చ తామ్ 

స్మ ర్హవ్యాకృతి మెవ కర్తు మబలాం సన్నాహ మాతన్వ లే; 

తద్విఘ్నుః (క్రియతే తృణాదిచలనోద్భూ తై _స్త్వ్వదా_క్రిభ మె. 

కల, . . రామ్---కలకజు= కోకిలలయొక్క - కోమల = మృదులమెన - గరామ్ = 

కూంతలయొక్ట, నెహ్టర్యమ్ = పరుషత్వంబున్సు ఫూర్ణ స్య శీతద్యు తెః = నిండు చలి 

చెలుంగుయొక్క-_  (నిండుచందునియొక్క), తిగ్మత్వమ్ = వేండ్రంబును దకీణ 

స్య = దక్నీణదిగ్భవమైన - నురుత్క=గాలియొక్చ_ (మలయానిలముదెబక్కు_) దొ 

++, క్చేదాకీణ్య=-మోమోటమియొక్క_ - హాని శ్నే=ానాశంబున్కు అబలామ్ = (ఆ) 

.కోనులాంగిన్సి స్మ. ,మేవ_స్మ_ర్హవ్య == జ్ఞవి చేసీకోవలసిన - ఆకృతి మేవ = మూ 
_ర్తిగలదానినిగా నే (అనయా కంటి కగపడనిదానినిగా అనగా మృతనుగ్రా, కర్తుమ్= 

చేయుటకు, సన్నా వామ్ = సరంజామును, ఆతన్వ లే = చేయుచున్న వి బత = అయ్యా! 

ర్చ. .ల-ాతృణ == గడ్డీ _ ఆది = మొదలుగాగలవానియొక్క_ - చలన = కదలి 

కచేత _ ఉద్భూ,లైః = పుట్టినవెన, త్వ... మెః-త్వత్. =నీయొక్క_ - ఆప్పి = రాక 

యుక్క_ - (భమైః =భాంతులచేతను (గడ్డి కదలినను నీవు వచ్చితి వేమో యని (భమ 
పడి మాటిమాటికి చూచుచుండుట చేత), తద్విఘ్న:---తత్ == ఆమారణ(ప్రయత్న మున 

కు _ విఘ్నః = అంతరాయము, క్రియతే = చేయ(బడుచున్న ది, 

క్రోకిల వంద మలయమాళుతములకు. చాళక నీయబల యెప్పుడో మరణించియుం 

డును గాని .నీవు వత్తు వనునాశచేత జీవించి యున్నది తడయుదు వేని నిరాశచేసికొని 

జీవము విడుచును, కాన ఇప్పుడే నాతో వచ్చి ఆమెప్రాణమును, కాషౌడుమ్యు అని భా. 
పర్యాయో క్రి విరోధ పరికరాంకురము లలంకారములు. విరసావి| ప్రలంభ 

శృంగారము. నాయిక విరసహోోత్క._౦కిత, 
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('ప్రీయాగమనసమయొ కిఖ్చి దతికాం్పే స్మరారయా నాయికయా పెషిళా 
దూతీ నాయక మాసా. నెష్టుర్యమితి.....కలక జ్ఞా: క్రోకిలాః = 

“కలక స్తు క్రేకితె 

హంసె పారావతె చావీ త్రిషు త్వేస కలస్యరె” ఇతి నా.- 

తేషాం కొకిలానాం - కొములగిరః మృదువాచః - తాసాం, వెష్టుర్యం పరుషత్యం, త 
థ్యావూర్హస ) కీతద్యు తేః వక్షస్య, తిగ్మత్వం తీళ్ణుత్వం ప “తీగ్ళం తీళ్లం ఖరం తద్వ 

ది త్యమర తథా, దక్షీణస్య దక్నీణదిగ్భవస ) మరుతః వాయోః, దాక్నీణ్యహోని; _ 
దాక్నీణ్యం పరచ్చ న్దానువృ శ్రీః - తస్య హాని శ్చ - 

కక్ష సరళి యా మ్యే పరచ్చన్దానువ రిని 

అపస'్యె ® స్వయం తు చేయభఖేదే దిశి స్టీీయామ్.” ఇతి నా, 

"శాం పకృతా వముబలాం - బలహీనతా డ్జైహామ్మాత్రం విద్య తే జ మృదుః సర్వత్ర 

బాధ్యత ఇతి న్యాయా దితి భావః 'స్మరవ్యాకృతి మవ నతు దర్శనయో గ్యాకృ 
తిం కతు౯ం సన్నాహామ్స్ ఆతన్వతే కుర్వ ని - చరమదశా మెవ (ప్రాపయితుం 
(ప్రయకచ్తే ఇ క్యథ౯ బ తేతి ఖెదె - సౌమ్యా అపి విపరీతాః స_న్హః అబలాం 
మారయితుం సన్న వ్యా స్త్ తి ఖెదః -య ద్వాబ శేతి విస్మయే - కోమలానాం నిష 

రత్వం శీతస్య తిగ్మత్వం దతీణస్య దావీ.ణ్యాభావ సాతి విపరీతధర్మదర్శనా 

ద్విస్మయః ఎ. 

. “ఖే దానుకమ్పా సంతోష విస్మ యామ న్ట్రిణే బత. ఇత్యమరః, 
కిం తు, తృణాదీనాం చలనేన - ఉద్భూూ,లై రుత్సన్న్న 9 త్వదా_ప్టి భమెః త్వళ్చాం, 

పేఫా న్పిఖి9 తస్య మారణప్రయళత్నస్య - విఘ్న (క్రియతే. ' కొమలాః కొకి 
లాలాపాః అత్య న్షశీతల నకలకశొళాలీ చస్ట౦ిః కెత్య మాస్ట్య సౌరభ్య సంపన్నత 
యా మనోనారో మలయమారుత శ్చ సంప్రతి త్వయి విలమృమానే విపరీతా భూత్వా 
దుస్పహవెదసూత్స్పాదనెన . నాయికాపాణహరణోచ్యోగ మెవ కుర్వవన్లి-కింతు 
కాన్తా ద్వారే ద_త్తదృష్టిః త్వదాగమనం (ప్రతీకునూణా తృణాదిచలనెఒవీ భా నివ. 
శన తుణోతు క త్యామే వాగతం మన్యమానా కథణ్చి దాశయా ప్రాణా నవలమ్బ్య్య: 
వర్తత ఇతి వివమీ తాథ౯ణ ఇత ఊధథ్వ౯ం భవదాగమనస్య విలమ్మె సతి నెకాశ్వేన. 
ప్రాణాకా పరిత్యజేత్ - శీఘ మాగత్య త్వదధినజీవితాం తా ముపజీవ యేతి భావః. 

అక్ర వివడు, తాథకాస్య భజ్జర_న్లరి ణాభిధానాత్ * పర్యాయో_క్టీభేదః, తథా' 
కనులా అపి నెష్టురా Mr nd * విగోధాలంకార; _- నావ దక్నీణస్య' 

చాతీణ్యహాని రి తత్ర “శ్లేవసంకీగ్ణః - ఇతర్మత తు కుక అబలా మితి విశేసంస 
షష య ల. 3: 

లే 
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సాబి (పాయె EK ష్య తు భవే కృ్పరికరాజ్బ్ము_రః*' ఇరిం 

* ss విరహలకుణం తు సాకీ హిలత్యచ్చినామణౌ- 
“కాలకేపీ తు తు సంప్రాప్తే కార్యా ద్వా గ్థపౌరతే _న్ద్రతః ఇ 

ఏక గా9మస్థయో ర్య్యూ సో ర్విరహః సోఒభిధీయ తే, - 
జెత్సుక్య చినా నిక్వాస వితర్కాా ద్యనుభావఫాక్ * ఇతి. 

నాయి కాత్ర * విరవహోత్క_ణ్ణి తా- 

“చరయ త్యధికం కాన విరహోత్క_ణ్లిత తోన్మనాః.ి Gi + 

ఇతీ లతుణాత్ * ఉత్క_జ్ఞా అస్యాః సంజూతా ఇతి ఉత్కస్ఞతా - విరెహిా పు 

ణతా స క తథా చోక్తం సాహిత్యచిన్తామణౌ _ 
హీణకృతోక్కత్ఞా విరపకోక్క జితా మతా? ఇతి. 

ఖ్ క. నామ వెదనా విశేష; - తథా చాను: - ng ల 

“రాణే త్వలభ్యవిషయె వెదనా మహతీ తు యా" 
సంకొపజణీ చ గాతోణాం తా ముత్క_జ్ఞాం విదు ర్చుధా;ళి ఇతి, -. 

అవ--చక్చాలా” అలంకరించుకొని రమణు నెదురునూచుచున్న నాయిక 

అతండు విలంబించుటచేత శోకింపం దొడంగంగా సఖి ఆమె నూరార్చుటి.__ 

సా మా కురు లొచనె, విగళతి న్య_స్తం శలాకాక్టునం; 

త్మీనం నిశ్వసితం సివ్వర్తయ, నవా స్వామ్య సి ని కణ్బస్సజః 

_ తల్ప మాలురఠ కొమలాళ్ల్, తనుతాం హా న్తాబరాగో ఒశ్ను తె 

నాతీతో దయితోప క హహ మూ స్యాన్యథా మన్యథాః. 

(హే) కోమలాజ్షి = (ఓ) యబల్కా లోచనే = కన్నులను సాసే = బా 
స్పయు _క్రములనుగ్యా మా కురు=చేయకుమ్యు (ఏల యన్స, న్య_స్టమ్ =(కంట) నుంపం 
బడిన కశలాకాజ్దనమ్ శలాకా = = శలాక యొక్క. (శలాకతో పెట్టుకొనంబడిన)- అక్షి 

నమ్='కాటుక, విగళతి=కరంిపోవును; తీవ్రమ్ = వేండి యయిన, నిశ్వసితమ్=ఊర్పు 
న్కు నివ్వ్రర్తయ = ఆంపుమ్వు (ఏల యన నవ్వా == (కొత్త వెను కద్ధ (సైజః ౫ మెడ 

లోని ఫపూదండలు, తామ్యు న్లి = వాడిపోవున్వు తల్చె = పొన్పునందు' మా లుథ. == 

చొరలకుమ్యు (ఏల యను హొ = అయ్యో, అజ్బరాగః = మెపూంక్క తనుతామ్ = 
కృళత్వమును అక్ను తె= పొందును (మెవూంత చెడును, దయి. ..యః---దయిత్ == 

(పియునియొక్క_ - ఉపయాన = రాకయొక్క -సమయ;ః = వేళన ఆతీతః=దాంటి 

పోలేదు; అన్యథా == వేబువిధముగ్యా మా మన్యథాః = తలంపకుము. _ _ "అత్యం 

డు తప్పకుండ వచ్చును గావున ఈలోపల రోదన నిక్వాన లోఠనములచేత నీసొబ శాల్ల 
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చెజుప్రకిొనకు మని యుపజేశము. “అన్య థో రా6 డని, బేవతెవలలోసూ చ 

డి నిన్ను ఒప్పరికించినాం డని ఇత్యాది దురూహాలు చేయకు మని భా, ఇందు ఉ 

కమతఘున కార్యముచేత కారణమును 'సమర్థించుట యనెడియర్థాంతర న్యాసము మణీ 

మయొకమళమున కావ్యలింగము. శెత్సుక $ మనెడుసంచారి భావము విరవావిపలం 

భశ్చంశగారమ్యు నాయిక (పౌఢ, వాసక సజ్ఞిక గా నుండి విరహోత్క_౦6త మైనది, 

అత్మానం సమ్య గలంక కోన రమణ స్యాగమన మాకాజ్ఞ న్సీంత సిక కార్యవ 

శాత్ కాలవిలమ్బ్నం కుర్వాణీ దుర్వారనంతాపాకులాం. నాయికాం కాచి చ్చతురా 

సఖీ తాపవెనసవా శాయ మణ్ణనలాపోపపాదనపూర్వక ముపలాలయ న్నీ ప్రాహ 
సాన ఇతి....లోచనె, స్మాసే సబాప్ప్రే మాకురు - అ(శువిమోచనం మా 

ఘ ర్ట త్య థ౯ః హా “అకు నొణితయో రస మితి నాం; స్మాసే చే త్రం స్యా ది త్య 

త అవా: విగళత తీతి__న్య స్తం నిహితం, శలాకాజ్డునం - శలాకా అక్షానకణిక్షా = త 

స్యా మష్టాస మితి * స్వష్పమి సమాసః - శలాకాయా అక్టాన మితి * షష్టీ సమాసో 

వా '-'ఉళఛయ ధాపీ శలాకయా గృహీత మిత్యథకా 9 విగళతి బాస్సయో లేన చ్యుతిం 

ప్రాష్మోత్వీ తస్మికా విగళితే సతి నయనయో ర్మవాతీ శొభాహానిః స్యా దితి భావః; 
తీవ్ర ముష్ణం * “తీవః కటుభ్భకొష్టే ష్వితి నాం నిశ్వసితం, నివ్వర్తయ; తస్మి'న్వ 

_రృమానె కిం స్యా ది త్యత ఆహ: సవాః సద్యోఒపచ్చితెః ప్పుప్పై ర్విరచితా ఇత్య 

థ౯౩, కట్ట స్రజః కళ్టేఒర్పితాని మాల్యాని, తామ్యు న్లి నిక్వాసవాయు(ప్రసాశేణ మాగా 

జాయే; హ్లానతాయాం తు తాసాం రాముణీయకం వినళ్య తీతి భావం; పూ కొమ 

లాడ్జి ఈద్భృక్క-ష్టా నస్హై ఇతి భావ తల్పె శయ్యాయాం, మా లుఠక పునః పునః మా 
పరివతే౯ స్వ; తత లుకనే కిం స్యా ది త్యత ఆహా: తనుతా మితి... అజ్ఞరాగ అనులె 

పన తనుతాం కృశళతామ్స్ అక్ను తె ప్రాప్న్నీతి - ఆస్తరణసంఘమే౯ణ తత్ర విశీర్యత 

ఇ త్యథకాః;) తస్ని౯ విశీర్ణై గాత్రం ధూళలీధూసర మివ స్టితం సత్ నయనసుభగంన భ 
"వే దితి భావః హ చేతి ఖెట్వె నను వల్లభసమాగయమే సతి ఖలు సత్య మిదం మర్దనం స 
ఫలం స్యాత్, తదభా వె తస్మి న్మజ్జనె గతె కా హాని, స్థితె కొలాభు ఇ త్యాశ 

జ్యాయా మావా: దయి తోపయాన సమయః (ప్రియ (ప్రా ప్తి సమయం నాతీతః నా 
చకా న్దః, తస్మా న్మహతా ప్రయత్నేన విరచితోఒయం శృద్రార వెప; సర్వ ప్రకా౭ెణ 

'రతణీయః' ఏ చెతి భావ అన్యథా అన్య(ప్రకాశేణ _ మాస్మ మన్యథాః - కాలాలి 
(కమో జాతః సంప్రతి వల్లభో శాగమిష్యు తీత్రి నమన్య సె త్యథః౭;ః - దుళ్ళజ్కా 
డిఫి మకానః వృథా ఖెదాకులం మా కృథా ఇతి భావః. వ. 

అత్ర అజ్జ్ఞనగళ నా ద్యనభిమత కార్య ముఖెన త త్రత్మా_రణా నా మ్మశ్రువిమో-చ 
వాదీ నాం నివ_ర్హనీయ త్వెన. సమథః౯నాశ్ కాశ్యణ కారణ .సమధకానరూప;"* అ 

౯ నరచాగనః . థా న్థరఛ్యాసః = న్ 
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యత్ర సోఒర్థా _నరన్యాస ఊఉ చాహృతః,' ఇతి; 

6ఉ క్రి రథాక_స్టరన్యాసః స్యాత్ సామాన్య విశెషమయో:0 

ఇతి లక్షణ ముక్త్వా సామా న్యేన విశేషస్య విశేషేణ సామాన్యస్య యత్ర సమథఃానం 

తత వాన్థా_రన్యాస ఇతి మై రుక్షం తన్మతె టై (త్ర వాక్యాద్ధ హేతుకం * కావ్య 

లిప్, పొదక్రయే౬పి పూర్వవాక్యాథ౯ం (ప్ర త్యు త్రరవాక్యాథ౯ాస్య హీశతుత్వాత్ . 

కాలఏిలమ్మాసవానస్య వ్యజ్యమానత్వాత్ స్త జెత్సుక్యం నావు సంచారిభాొవః- 

“కాలాకుముత్వ వకాత్చుక్య' మప్రాే రిష్టవస్తునః) 

సంతాపః శయనే చినా నిశ్వాసో గమమోద్యమః 

అనవస్థితి రిత్యాద్యా భజ క్వ (తానుభావతామ్.' ఇతి, 

శ విరహావి పలమృశ్చద్ష "6౭. "నాయి కాత ఖః (పౌథా శ వాసక సజ్జికా భూత్వా ప 

శ్చాత్ శ్లో విరహోత్క_జ్టై తా జాతా ఈ వాసకసజ్జికాలక్షుణం సాహిత్యచిన్తామణా ~ 

“సంప్రాప్తే వాసకే యా తు సంభోగసుఖలాలసా 

రళ నానూపుర| పయత క్కాలోచికభూప ణా 
ధూపాదిఖి రలంకృత్య శేళీభవన నూత్మనః 

సంపాద్య హృద్య 'తామ్చూలవ స్త్రమాల్యాను లెపనం 

(పీయాగమం (పతీ వేత సాస్యా ద్వాసకసజ్జికాం- 

వాసకె సజ్జా సన్న ద్ధా వాసక'సజ్జికా - వాసయతి నాయకం (ప్రియా వేళ్ళ నీతి వాస 

కొ వారాదిః - తథా బాహుః... 

“వార శ బుతుకాల శ్చ (వవాసా గాగతకః (ప్రియః 

(ప్రసాదనం చ తుహైయా నాయికాయా స్త థోద్యమః 

నవోథాభ్యుపప త్తి శ్చ ష జేతే వాసకాః స్మృతాః ఇత్వి 

* విర పహోత్క-స్ధితా లక్షణం తూక్షమ్, నవధా ఖలు 'స్వాధీనపతికాదయః పరస్పర 

బిల కుణాః శృళ్తార నాయికా: (ప్రసిస్టైః కథ మేకస్యా ఏవ టై్వైవిధ్య మేవం (పతి 

పొద్య'తె? ఊచ్యతె - నాయికా తావత్ (ప్రథమం (త్రివిధా స్వకీయా పరకీయా సాధా 

రణీ చేతి; తత్ర స్వకీయా | త్రివిథా ముగ్ధా మధ్యా (ప్రగ ల్భెతి; పరకీయా ద్వివిధా. కన్యా 

పరోభా చేతి కన్యా చ ద్వివిధా మ మధ్యా చేతి పకేణా తం (ప్రాయేణ (పగ 

లా; సాధారణీ వేశ్యా సా యావమూదయ( ప్రభృతి (పగ ల్భైవ నముద్ధా మ 

ధ్యా చ) ఎతా ల వావస్థాభేదేన యథాసంభవం స్వాథీనపతికాదిరూ పే ణాస్ట్ర థా 

భవ న్హి. సర్వ మిదం స్పష్టీకృతం సాహిత్యచిన్తామణ 2 -- అ 

6ర్రూప యావన లావణ్య లజ్జా మాధుర్య శాలినీ 

ఫౌభా గ్యాడాక్య సంపన్నా నాయికా సా పున శ్ర్రీథా, 

ర్ట్ 



క పుష్పబాణపిలాసఃః 

సాన్యా సాధారణీ చేతి; త్మ స్వీయా పరిగ్రవోత్ , 

సాధ్వీ వినయ'స౦ంపన్నా కులశీలార్ట వాన్వి తా: 

ముగా మధ్యా (ప్రగ ల్భ్ఫెతి స్వకీయా (త్రివిధా మతా; 

అ న్యాన్యదీయా: సా కన్యా పరోథా ద్వివిధా మశ 

రూపాదిగుణసంపన్నా క న్యా ముర్రా చ మధ్యమా; 

- సాధారణీ తు గణికా రూపసౌభాగ్యకాలినీ 

కళావతీ బాథ౯పరా సౌ (ప్రగ _ల్భైవ వర్ష్యతె. 
ఎతాా పున రవస్థాఫి రష్టథా స్యు ర్యథిెచితమ్.” ఇతి. ' 

తా శ్చాన్యథా భవన్టి త థాహ్....స్వాధీనపతి 3వ బుతుకాలాదిరూపవా'సశ్తే ప్రా 

పె వాసకసజ్జికా భవతి; మైవ కాలాతుమత్వేన స్వయ మే వాభిసారికా భవతీ భ ర్త 

ర్యా(ప్రభాత మనాగతే 'విరహాోేత్క_జ్టితా విప్రల్దా భవతి; భతుకా రన్యాస క్రిం విశ 

జ్క్య కుపీతా చే ద్వి(ప్రలణ్ఞా ఖణ్జీతా భవతీ; (ప్రాసం ప్రీయం కొపా న్నిరన్య పళ్చా 

తాప ముపగతా చే ద్విప్రలగ్ధా కలహా_న్గరితా భవతి ఖజి తా ప్యేవం కలహా న్లరి 

తా భవలి ఎతాః సర్వాః |పియే చేశా_్టరం గతే (పోషితభ_ర్హృకా భవన్టి (పోషి 

తభతృణకా (ప్రియె (వత్యాగశే వాసక 'సజ్జికా భవతి; తస్మాత్ (పకృ తే ఎకస్యా లి 

వ నాయికాయా అవస్థాభేద మా(శిత్య ద్వైవిధ్యో క్రి రవిరు ద్థైతి సర్వ మవచాతమ్. 

అవ. చెలులనడుమున యుండి చారికిం చెలియ నీక (పీయునిదూతికి చెస్టచే 
నాయిక సంకేతకాలముం డెలుప్రుట..- 

కాచిత్ సర్వజనీనవిభిమపరా మధ్య సఖీమణ్ణలం 
తోలాజ్షీ భ్రవసంజ్ఞయా విదధతీ దూత్యా స పోభాపణమ్ 
అక్ష ర కాన ముల శ శ్రిముఖి విన్యస్య వహ్ జయో; 

న్ధూలమ్భావుక యోః స్థితం మణిసరం చెలాజ్బులేన ప్యధాత్ ౧౫ 
సర్వ-..పరా---సర్వ జనీన = ఎల్లవారికి పీతమయిన - విభమ = విలాస 

ములయందు - పరా == ఆస క్టురాలు కాచిత్ == ఒకానొక, శశి మఖీ = చంద్ర వద 
న్య మభ్యే సఖీ మజ్జులమ్ == చెలుల 'సమాహము నడుము, దూత్యా సనా = దూతితోం 
గరాడ్క లోలా, , .యా.లోల = చంచలకమయిన - అవీ[భువ = అకీ భువముయొక్క.. గట ys md 

శ్ శ నివ Crake 

(కన్నులయొక్క_  కనుబొమయొక్కయు) - సంజయా = సన్న జేత్క అభా 
సణవ్్ = నూటలాడుటను, విదధతీ = చేయుచున్న దై, అస్ఞాసా == వడిగా, అలో, ౫ 



“కా.ిత్ సరంజనీనే క్థిర 

కన్ను లక్కు అజ్షనమ్ =కాటుకను, విన్యస్య = పెట్టుకొని స్థూల మ్మావుకయోః=నగొప్ప 

లుగా అగుచున్న (అనగా ఉబుకుచున్న), వకోజయాః=కుచములమోంయద స్థితమ్ = 

ఉన్నట్టి, మణి సరమ్ = మణుల దండను చేల అజ్ఞా లేన ల చెంగుతో, ప్యధాత్ = 

కప్పెను, మోము-నందురుని తాంకి కన్నుల గాటుక దాల్చి మణిసరమును .గప్పు 

టచే _ నెల (గుంకి, సీకటి కము శ్రి ఇండ్లలో జనులు దీపముల 'నార్చివైచినయ 

నంతరము కాంతునికడకు వచ్చెదను అని నాయికయభ్సి ప్రాయము. సహజ మ 

య్రినయక్రీ[భువవిలాసములలో దూత్యాభాపణరూప మయినవిలా'సముల భేదము 'సఖు 

లకు తెలియలేదు. _స్తనము లుబుకుట కా మేబ్చీతము. ఇందు మోీలితధ్వనియు 

నూమ్మాలంకారమును. సౌశబ్ద్య మనెడుగుణము, నర్మ . కెశశీవృత్తి 

యు గలవు. నాయిక పరకీయ అభిసారిక. ns ఇల 

జనసన్ని భ్" 'సంశేతకాలజిజ్ఞాసయా సంజ్ఞాం కుర్వతీం జారేసి తాం దూతి 

"కాం (పతి కామిన్యాకః సాకూత చేష్టైం కవి రాపహా.---కాచి దితిః.--సర్వ్మై జనాయ 

Je కయి క నే! 9 జ క (3 
హీతాః సర్వజనీ నాః * సర్వజనాత్ కథ ఖశక్స్పేతి పీతాగ్టె ఖప్రత్యయః * ఆయ 

నెయిీ నిత్యాదినా ఖస్య ఈనాదేశః - తే చ తె విభంిమా శృ తే పరా ఇన్టతమా 

యస్యాః సాత థోక్తా - సర్వజనహితవిలాసప్రైాధా న్యే త్యథకాః - వంట 

(6 చననగా య చ చ 
శే స్టాన్య దూర బ్యెుషు పరః స్యా ద్వా ద్య లిజ్ఞక 8 

పరో౭రిః పరమాత్మా 'ద శేవలే పర మవ్యయమ్. ఇతి నా. 

సంజ్లీనాం నయశాదీ గాం - సహజవిభమశాలిత్వా దాగన్తుక సంజ్ఞాభూ తాః కోటాకు 

భూవికషేపాదయః సంజ్ఞా ఇతి జ్ఞుతు మళక్యా ఇతి భావః - ఆత్ర నవాజేన ఆగన్లు 

కతిరోధానరూపం * మోలనం వ్యజ్య తె ఇ త్యలంకారధ్వనిః - 

“మీిలనం వస్తునా యత్ర వస్త్వ్వ న్తరనిగూసానమ్.” 

ఇతీ లకుణాత్, కాచిత్, శశిముఖీ చస్ట్ర్రవదన్సా * మధ్యేసఖీమజ్ఞలం సభీవగళ౯ాస్య మ 

భ్య* “పారే మరా షన్థ్యా స్ త్యవ్యయీభావః * మధ్యశబ్దస్య నిపాతనా డె 

ద_కృత్వమ్, దూత్యా సవా * అవమీణీ చ భుంవౌ చ అకీ భువ మితి ద్వష్ట్వ్వః * ల 

చతు_కే త్యాదినా నిపాత నాత్ సాధుః * (ప్రాణ్యజ్ఞత్యా దెకవద్భావః - లోలం చ 

ఇలం య దత్నీ(భ్రువం తస్య యా సంజ్ఞా సూచనీయాథకానూచనపర ్పౌపావిశెషః - 

“సంజ్ఞా స్యా దర్క-జాయాయాం. చెత న్యెలప్యథకనసూచ నేం ఇవి నా,- 

తయా కరణౌన్క ఫెపుణం, విదధతీ కుర్వతీ - పరెషు శృణ్వత్పు పరస్ప రాభకాక భన 

స్వ్యాయు_క్తక్వా దవిజ్ఞాతం నేత్రాదిసంజ్ఞ మైన వా గ్వాాపార సాధ్యం సాధయ ్తీ త్య 

థా? అష్టానా శీఘుం ఎ 

సా గీ త్యజ సొహ్నాయ (జా జ్యష్టు సపది (దుతమ” ఇ త్యమరః 

అక్షో రృ యనయో, రజ్జూనం, విన్య'స్వ విశేపేణ నిధాయ, అస్థూలౌ స్గూలా భవత, 



వీరీ _ వుష్పబాణపిలాసః, 

స్టూలమ్యాఖ్ - తయో వత జయో; _స్తనయో౩ః, స్థితం) మణిసరం రత్న మాలార 

ye వ. - 

॥ చేలంవసెె స్త బహుచ్చిటె (త్రిష త్వతు.మనిష్ట్యృయో యో ఇ త్యమరః, 

ప్యధాక్ భాదయామాస -_ 

“అపిధాన తీరోగాన పీధాన చ్వాదనాని చి ఇ త్యమర; జ 

త్త అలాల ద్దధా తే లుకాజ్ . 

| అత్ర మఖశళశిస్ప స్పగ్శప్రూర్వ కాజ్టునన్యా సెన మణిస సరచ్చాద నెన సాస్ర్య చన్టి)కా 

పగ మాన_న్లరం బహీ; సర్వ (తౌష్టకారె సాన్ట్రీ భూయ దృష్టిపతిరోధశె పల గబా 

ము దీప పనిర్వాపణే చ కృతె కాచే నాధిస్టితం "దేశం (పతి మయా గూ మాగమ్యుత 

ల్ న్వెరిణ్యా దూతీం (ప్రతి సంశెతకాలః es అత్ ఎ వ్యాత్రే * సూ మౌలంకార8- 

గ్ సూక్ముం పరాశయాభిజ్ఞై తర సాకూతచేస్టితమ్. ఇతి. 

ఫంస్కారవిశేషళాలికట్ట ప్రయోగస సద్భావాత్ భః సౌళబ్ద్యాఖ్యో గణః - త దు క్టమ్ _ 

= శ్వుకాగాణ విజైయా శ్లాఘ్యసంస్కా-రశాలితా 

శబ్దాచాం విద్య తే యత్ర సౌళబ్ల్యం త్మ కథ్యతే. ఇలి. 

ఇలా పయు క్షం చేస్టాకృతం ఫే నర్మ | 

“ప్రి యోపచ్చృష్టనకృతే కృతం విషయచేష్టిలెః 

a విధగ్ధ(క్రీడితం నర్మ విసెచ్చాభయమానభాక్ ఇతి _ 

(ప్రియోపచ్భన్టనకృే నాయక స్య నాయికాయా వా మమోనురష్ద- నాగ్ధ ర్భ మిత్యర్గః); 
* కెశిక్యాఖ్యా వృతి తః _ తస్యాః (పథమ మజ్ఞం న శై ర్మై త్యాహు? య ల్ దుక్తమ్ - 

“నర్మ చ నర్మస్పన్షో నర్శహ్చాటోలథ నర్మగర్భ ( 
వైశిక్యా శ్చ త్వారి ల్ న్యజ్ష్"ని వై చెతౌని* ఇల, 

వై +క్యాదివృ త్త తయ శ్చ ్ తత్వారః = స్తు రసావస్థాననూచకాః -తదు _క్షమ్ - 

“కైళి క్యారభటీ వైవ సా a భారతీ' తథా 
చత్నస్రో వృ_క్తయో జయా రసావస్టాననసూ- నకాా'* ఇతి; 

తత నై శ్థిక్రీ వృత్తిః కృజ్ణారరస ప్రధాశా అ కః చోక్తం సాహిత్యచిన్తామణొ - 
| శృజ్షానే కై క క్రీ వ ప్త త్తి ర్న్్యయతా సము దాన్సా తా ఇత్తి 
కై_శికీవృ త్తి శిలకుణ మపీ త త) వోక్షమ్ - 

“గీతన్ఫ _శ్రవిహారాథ్యా రమ్య నెపథ్యభూస ణా 
“'కామోపవార'స సంపన్నా కై? న్క్రీ వర్తి త్రి రిప్య తె. | ఇతి అ 

(యూసూ రానష్ట జనకం దర్శ నాలిజ్ఞనాదిలూప ౦ కర్మ * 'కామోపబారః - స 
ఏవ సంభోగ ఇ క్యువ్యతే _ తదు క్షం ప ప జ్ 

“కామోపచారః, సంభోగ కామః తుఫుం సయోః సుఖం 
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సుఖ మానన్ష సంభేదః పరస్పరవిమద౯ణజు్క, . ' 2 

ఊపణార 'సడానకారకం కర స కథ్య తె. ' ఇతి, 

నాయికా * 1 అభిసరణోద్యు క్షత్వాత్ * అభిసారికా చ _ 

“కాచ్వాఖిసరణోద్యుకా స్మరార్తా సౌాభిసారికా ఇతి. 

అవ. ఎలజవ్యనిని ఒకయందగ త్రియను జూచి వలచి యొకకాముకు(డు తదీ 

య సౌందర్యమును 'చెలికానికి వర్థించుట:__ 

జ్ఞిఘ త్యానన మిన్లుకా స్తి స్త్ రధరం బివ్బు పభా చుమతి, 

స్ప్రష్టుం వనాజ్బృత్ pees దృముకుళచ్చాయావిశేవః _స్త సన్యా 

లః కాకనదస స్వ ఖైెలతి కరా వాలమ్బ్య, కిం బాదరా 

_చేతస్యాః నుద్భశః కరోతి పదయోః సబాం (పవాళద్యుతిః. ౧౬ 

ఏతస్యాః సు సు దృశః = సుందర నయనకు ఇన్లు కాన్లిః == చంద్ర (పభ, 

ఆననమ్ = మొగమును, బిఫు)తి = మూర నుచున్న ద్వి (పేమపరవశు లయినమాతా? 

దిబంధువులవ లె నని ధ్వని; (ఇట అన్ని వాక్యములయందును అచేతనములకు చేతనధర్మ 

ములు చెప్పయిడినవి; బిమ్బృ (పభ? = దొండపంటి కాంతి, wl = మోవిన్కి చు 

మృతి = ముద్దుగొనుచున్న ది; (ఇటను హె చెయ్యే ధ్వని; ఇ బారు. ..సషః=- చారు == అం 

దమయిన - పద్మముకుళ = తామరమొగ్గలయొక్క_ - భాయావిశేప$ = కాంతీనిశే 

పము స్తనౌ == కు-చములన్సు (స్పస్తుం =తాయకుటక్కు వాజ్బృతీ = కోరుచు? న్నది (కా 

ముకునివలె నని ధ్వని; కోకనదస్య = ఎట్జదామరయొక్క, లమ్నీః = సొంపు, కరౌ 

= చేతులను ఆలమ్బ్య్యు = పట్టుకొని, 'ఖేలతి = అడుచున్న ది (వర్షి ర్ధట్లచున్న దని యిగ్థ 

ము. వెలి కనశిండు చేతులతోను చెలియొక్క. రెండుచేతులను పట్టుకొని గిరగిర తిరుగు 

నాట యాడునట్లు అని ధ్వని; కిం చ = మటేయు, ఫంక్ = ప్రీతిఫూ 

రకముగా, (ప్రవాళ ద్యుతిః = చివుళ్ళ కాంత్సి పదయోః = అడుగులకు సేవాం కరో 

తి = ఊడిగము సేయుచున్నది; (పరివారికవ లె నని ధ్వని). 

పదాగ్థవృ త్తినిదర్శన, సమాసో క్తి, అతిశయో క్రియును గలవు, ' సమాధి య 

చనెడుగుణము గలదు. నాయిక పరకీయ మః అయాగని(పలంభము. 

కాళ్ళో న్నవయావనశాలినీం సున్దరీం విలోక్య జాతాభిలాష 8 "కామీ నర్మసచి 

వం (బూెః జి భు తీచి, —ఇన్లు కా గ్ ఏత స్యూః ఫురోవ _ర్టిన్యాః లు సుద్భశీః సు చు 

శయ'నొయాః - ఇదం పదద్వయం (పతీవాక్యం సంబధ్య తె, ఆననం - జి ఘతీ ఆమా 

ణం కరోతి _ ముఖ మువెతీ త్యథః౯ః - ఇహ సర్వత్ర అవెతనే చేతనధవము౯ ముప 

పాద్య శే ౫ ఘ్రాధాతోః “పాయు” త్యాదినా జిఘ్రా డేకు బిమ్న( పభా బిమ్మ్బ ఫల శ్రీ 8- 



వుష్పబాణవిలాసః, 

50 చుమతీ - (పాపో త్రీ త్యథ౯ః - యథా లోశే మా తౌదిః బన్టుజనః (పేమ 

నుఖా[భూణ మధరచుమ్నునం చ కరోతి తద్య దితి ధ్వనిః, తథా చారుపద్మము 

మో? ఇఖాయావిశేష 8 కా న్లివిశేపః - 

కాయా త్వనాతే వె కానా (పతిబిమ్బార్క_ శాయయో 8.’ ఇది విశ్వ: జ 

వ స్ప్రమ్షుం వాజ్మాతి -_స్తనాశ్రయణం కర్తు ముషక్షమతే ఇ త్య భ౯ః -యథా క 

త్కామో _స్తనస్పర్శం కరు మిచ్చతి తద్వ దితి ధ్వనిః - స్ప్రష్టుం వామ్ము తీత్రి 

'స్టైల్యస్య ఛావిత్వ్యపకటనద్వారా యావన(ప్రాదుర్భావ స్యాభినవత్వం వ్యజ్య తె 

క కొక నదస్య రక్తపద్మస్య - 

“భవేత్ కోకనదం ర_క్షపద్శె రక్రోత్స లేఒపి చ ఇతి నా 

కో భా - 

కనోధా సంపత్తి పద్దాసు లక్షీ ః డీ రివ కథ్య లె, 

* వాస్తా - ఆలమ్మ్య - ఖెలతి (క్రీడతి - వాస్త (ప్రాప్య వీజృమ్మత ఇ త్యథణ౯ః - 

న్ా కీడనపరా కాచిత్ 'సభీవాస్తా వాలము ్య (భమణాదిరూప ఖెలనం కరోటిత 

దితి ధ్వనిః) కేం -చృ (ప్రవాళద్యుతిః నవపల్లవకా న్లిః - 

“వీణాదకో ప్రవాళోఒ స్రీ విదుమె నవపల్లవే ఇతి నా.- 

రాత్ - పదయోః సేనాం కరోతి చరణొ భజ తీ త్య థః _- యథా కాచిత్ 

వారికా స్వామిన్యా శ్చరణసేవాం కరోతి తద్వ దితి ధ్వనిః. 

అత్ర చన్చాాద్యుపమాన ధర్తాణాం వదనాద్యుప మెయసంబన్టాసంభవా త్ తత్స 

కాన్ని రిత్యాదిసాదృళ్యా శేషా దసంభవద సను గరబనని జనా * పదాథ౯ణవ్బ త్తి 

రునా - 
“సంభవతో౬సంభవతః గలబ్రదా ద్య(త్ర వస్తుమో రుభయో:ః 

బిమ్బ(ప్రతిబిన్చుక్చతి రచ్యత ఏషా నిదర్శనా (ప్రోక్తా. 

లకుణాత్ ; తథా ముఖాదీ నా మాషఘ్రాణాదియోగ్య త్వేన జి(ఘ్ర తీ త్యాదివాచ్యా 

లవ్వ్యాథ౯యా రభిడాధ్యవసాయ మా శిత్య ముఖ్యా థ౯ పురస్మా_ రేణ వాక్యాథ౯ా 

ప విశేషణానాం (పస్తుతా పస్తుతసాధారణత్యలాభాత్ కాస్తా దిశేబ్ద ద్ర్రీ తబలా 

శేషళబ్దపుం స్త్వబలా చ్చ అప్రస్తుత బాగ్ధవ, స్రీ వ్యవహార ప్రతీ లే; కక సమా నోక్షి; ల 

ప క్షమ్ - 

“విశేషణానసాం తౌల్యేన యత్ర (ప్రస్తుతవర్తినామ్ 
అప్రస్తుతస్య గమ్యత్వం సా 'సమాసో క్షి రిష్య తే. ఇతి 

చ (ప్రాగుక్తనిర్శనాలంకానేణ జ్మాఘ్ట తీత్యాచా వాచ్యలతమ్యుయో కృేదెఒప్య ఛే 

ఎనరూపయా * అతిశయోక్తా్యా నిర్వావాం గమి 'కేతి (తయాణా మలంకారాణా 

కాడ్జీభా వెన * సంకరః - 
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“ఛెదే నావస్థితి నాహం సా సంసృష్టి రుదావృుత్తా 

తృరనీరవ చేతేసాం సంభేదః సంకర ప్రధా ఇతి _ 

జ్రిఫావెన సంళయాస్పద త్వెన ఏకవాచకాను(ప్రవెశెన చ సంకర సి) కెతి తి 

- ధక. ముఖాఘాణాదీ నాం చెతనధమాల౯ాణా మచెతనేషు సమారోపాత్ 

రాధి రామ గణక = 

“సమాధి రన్భభమ౭౯ాన్య య దన్య (త్రాధిరోపణమ్. ఇతి, 

కా ఈ పరకీయా * ముర్గా చ - 

“ఉఊదయద్యావనా మా లజ్ఞావిజతమన్మ థాం 

కుజాత్ . * అమోగని ప్రలముళ్ళచ్చారఃజ తస్య నాయికాది రూపయావనగాది (ప్ర 

ఎన యూన స్తద్దర్శనా న్నా యికావిషయస్స ఎవోలకుణర త్యా స్థాయిభావరూ పె 

గారితత్వమాత్రం వ్యజ్య తే ఇతి * రససత్తా నామ (ప్రథమా * రసో క్రి; రసో 

నా శృమత్కా_ర చన్షి) కాయాం ,(ప్రతిపాదితాః - 

“సత స్ఫుర తా సంబోధ నిప్ప త్రిః పుష్టి సంకకౌ 

హాసాభాసౌ శమ _క్చెవం నిరుక్తా హీ రసోక్రయః, ఇత్వి 

కాలకుణం త త వో కమ్ - 

“నిజ్యాశయె 'సమున్మెషె విభావగుణసంపదా 

రసస్య సత్తా రత్యాదిస్థాయిభా వాకృతి శ సాల ఇతి; 

వగుణసంప త్త్యా రసస్య నాయికాదిరూ పె స్వాశ్రయె య దున్తెపమా(త్రేం సాస 

రససశ్సా; శేవలర త్యాదిస్టాయిభావః స్వాదుతాం నీత కె (దస ఇ త్యు చ్య 

తథా చో క్తం శృణ్ణారతిలక - 

“ఐభావై రనుఫ్నావె శృ సాత్వికై ర్వ్యభిదారిఖిః 

ఆనీయమాన; స్వాదుత్వం స్టై సాయిఫావో. రసః స్మృతేః. ఇతి 

రసోత్ప్స త్తికారణం విభావ ఇ క్యుచ్యతే - త దు క్లమ్ - 

“పభావః కథ్యతే త్మ రసో త్పాదనకారణం 

ఆలన్బుసోద్దీిపనాత్మా స ద్విధా పరిక్షీర్షితః.? ఇతి 

కాలమ్బననిఖావో నాయికాదిః - తథా చో క్షం సాహీత్యచి న్తామణౌ - 

ఆలమ్బనం తు రత్యాబే ర్విషయో నాయికాదిక$.” ఇతి; 

పనవిభావ స్తు ఆలమ్బ నగుకాదిరూ పెణ చతుర్విధః _త దుక్తం శృజ్తారతిలశే క 

“అలమృనగుణ కైవ తచ్చెప్రౌ తదలంకృతిః 

తటస్థా శ్చెతి విజ్ఞైాయా శ్చతు ధోలాద్దీపనక్రమాః; 

ఆలమృనగణో పాం ప్రీ క్తి రిత, 

కచ్చేష్టా యావనోద్భూతహావభావాదికా నుతాఖ 



40) పుప్ప భాణవిలాసః, 

నూబ్ర రాజ్దదహో రాది తదలంకరణం మతం, 

మలయానిలచన్దాాద్యా Wry సరికీ రతాః ఇతీ 
ఏవం కార్యభూ తేన యేన రత్యాది రనుభావ్య తే జ్ఞాప్యతే సో౭౬నుభావః -సచఆ 
క్రికాదిభా వేన (తీవిధః - త దు క్షం సాహీత్యచి నామణొ అ 

“అనుభావే భవే తోయం భావో యె నానుభావ్య తె 
ఆకజ్షీకో వాచిక శ్చాపీ సాత్త్విక శ్చ త్యపి (త్రిధా ఇత్తి 

ఆజ్టికాః కటాక్షవి కేపాదయః - వాచికాః గీత స్తూ క్రి గంకీ _రనాదయః -_ సాత్తి్వి 
“కా _స్తమ్మా దయః - లేచ్చ అహ్రౌ క 

“స్తమృ్య ప్రళయ రోమాబ్లా 8 స్వెదో వెవణ్య౯ వెపథూ 
అశు ెస్వరగ్య మి త్వా సాత్త్వికాః పరికీ రితాః,” ఇది. 

రససవొాకారిశో నిర్వేడాడయో భవా వ్యఫిణారిణ ఇ త్యుచ్య శీ - లేవ (త్రయ స్టీం 
శత్ _ తథా చాహు _ " 

“నిశ్వేదగ్గానికజ్కా_ఖ్యా స థానూయామద(శ్రమాః 
ఆలస్యం చైవ టెన్యం చ చినా మోహ; స్మృతి భృకాలీః 
(వీడా చపలతా హా నే శ్చ జడతా తథా 
గర్వ విషాద జాత్సుక్యం ని జా9పస్మార ఏవ చ 
సుప్త ర్విబోధో హష౯ శ్చ అవపాస్ఞా త థ(ొగతా 
మతి ర్వా్యాధి స్త థ్ న్మాద స్తథా మరణ మెన్ల చ 
తాన శన వితర్క ళో విజ్లేయా వ్యభిచారిణ; 
(త్రయ _స్ట్రీంశ దమి భావా రసన సహాకారిణః.” ఇతి; 

ఎే నిర్వే దాదయ;ః సంచబారిణ ఇతి చ వ్యవపీగ యే - తథా చో_క్టమ్ ప్త 
“వి కేసా దాభిమఖ్యెన చర ని వ్యభిచారిణ; 
తవ వాన్య(త్ర 'సంవారా త్పంవారిణ ఇతి స్మృతాః ఇతి. 

ఖొయిభెవా స్తు 

“రతీ హానాస శ్చ శొక శ్చ కోంధో తృాహాా భయం తథా 
- జూ విస్మయ శమాః స్టాయిఫావాః ప్రకీతిణతాః). ఇతి _ 

నవానాం రసానాం నవ (పసీద్దాః రసా శ్చ 
“ళృణారవాస్యకరుణా రౌ దవీరభయానకా; 
బీభ తృాద్భుతకాన్తా శ్చ రసాః పూవై్వా రుడావ్బా తాః.) 

ఇతి యథా(కమం ర త్యాదిస్టాయికాః, ఎలేషాం లక్షణాని తు తత్ర తత్ర కేసాజ్సీ 
త్స దళకయిష్యమాణత్వా ద్వి సరభయా న్న లిఖ్య న్తే, 



“సశ సే మాకురులో చ నే” రక. 

“కార్య “కారణ సామాన్య! వ కెపాణాం పరస్పరం | 

సవుథణనం యత్ర సోఒర్థా_న్టరన్యాస ఊఉ దాన్నాతః* ఇచి. 

“ఉ క్రి రథా౯ న్గరన్యాసః స్యాత్ సామాన్య వి శెషయో:.) 

ఇతి లక్షణ ముక్త్వా సామా న్యేన విశేషస్య విశేషేణ సామాన్యస్య యత్ర 'సమభకానం 

తత) వాస్థాక్తరన్యాస ఇతీ మె రుక్తం తన్మతే ౬ (త్ర వాక్యాద్థహాతుక ౦ * కావ్య 

లిజ్బ్వమ్, పొాద్మత్రయేఒపి ఫూర్వవాక్యాథ౯ం (ప్ర త్యు త్రరవాక్యాథ౯ాస్య ఫీతుత్వాల్ 

శాలవిలమ్బాసహనస్వ వ్యజ్యమానత్వాత్ * ఒ "త్సుక్యం నామ సంచారిభావః- 

“కాలాకుమత్వ వకాత్సుక్య మ(ప్రాప్తే రిష్టవస్తునః) 

సంతాపః శయనే చినా నిశ్వాసో గమసోద్యమః 

అనవస్థితి రిత్యా ద్యా భజ _క్ట (తానుఖావతామ్* ఇది. 

* విరవావి| ప్రలమృశృడ రః నాయి కాత ల (పౌథా * వాసక సజ్ఞకా భూత్వా ప 

కాల్ శ విరహోత్క_గ్థితా, జాతా, * వాసకసజ్ఞికాలక్న్షుణం సాహీత్యచిన్తామణౌ = 

“సంప్రాప్తే వాసే యా తు సంభోగసుఖలాలసా 

రశనానూ పుర పాయత త్మా_లోచితభూప ణా 

ధభూపాదిఫి రలంకృత్య శ్రేలీభవన మాత్మేనః 

'సంపాద్య హృద్య 'తామ్బూలవ స్త్రమాల్యాను లెపనం 

(ప్రియాగమం (ప్రతీ వేత సాస్యా ద్వాసకసబజ్జికా,'- 

వాసకె సజ్జా సస్నద్ధా వాసకసజ్ఞికా _ వాసయతి నాయకం (ప్రయా వేళ్ళ నీతి వాస 

కొ వారాదిః - తథా బాహుః | 

“వార శ బుతుకాల శ్చ (ప్రవాసా డాగతః (ప్రీయః 

(ప్రసాదనం చ తుస్తాయా నాయికాయా _స్త థోద్యమః 

నవో ఢాభ్యుపప్తి శ్చ, చేతే వాసకాః స్మృతాః ఇతి; 

* విర హోత్కంస్టితౌ లకుణం తూ క్తమ్, నవధా ఖలు స్వాధీనపతికాదయః పరస్పర 

ఐలకుణాః శృణ్ణార నాయికాః (ప్రసిధ్ధాః, కథ మేక స్యా ఏవ దై పవిభ్య మేవం (పతి 

పాద్యకె? ఉద్యతి - నాయికా తావత్ (ప్రథమం (త్రివిధా స్వకీయా పరకీయా సాధా 

రణీ చేతి; తత్ర స్వకీయా (త్రివిధా ముగ్ధా మధ్యా (ప్రగ 'క్భెతి; పరకీయా ద్వివిధా కన్యా 

పరోణా చేది, కన్యా చ ద్విపిధా ముగ్చా మధ్యా చేతి పరోఢా తు (ప్రాయేణ (పగ 

ల్భా; సాధారణీ వేశ్యా సా యావసమోదయ్యప్రభృతి (ప్రగ లైవ నముగ్ధా మ 

ధ్యా చ; ఎతా ఎ వావసాభఫేదేన యథాసంభవం స్వాధీనపతికాదిరూ పే అాస్ట్రధా 

భవ న్హిః సర్వ మిదం స్పష్టీ కృతం సాహీిత్యచిన్హామణ": అ 

“రూప యావన లావణ్య లజ్జా మాధుర్య శాలినీ 

పతా గ్యాతార్యు సంపన్నా నాయికా, సా పున (క్ర్రైధా 

ర్ ; 
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స్వాన్యా సాధారణీ చేతి తశ స్వీయా పరగ్రహాణ్ , 

సాధ్వీ విసయసంపన్నా కులకీలార్టవాన్వి తౌ: 

ముగా మధ్యా (పగ ల్భెతి స్వకీయా (తివిధా మతా 

అ న్యాన్యదీయా: సా కన్యా పరోథా ద్వివిధా మతా, 

రూపాదిగుణసంపన్నా కన్యా ముగ్గా చ మధ్యమా; 

సాధారణీ తు గణికా రూపసొభాగ్యశాలినీ 

కళావతీ చాభ౯పరా సా (పగ వావ వర్ష్య కె. 

ఎత్వా ప్రున రవస్థాఖి రష్టథధాస్యు ౩ ర్యథిెచితమ్.” ఇతి, 

తా శ్చాన య భవ _న్టి త ఢథాహిస్వాధీనపతి వై కవ బుతుకాలాదిరూపవాసశే (పా 

"వె వాసక సజ్జి జికా భవతి; సెవ కాలాకుమే త్వన స్వయ మే వాభిసోరికా భవత భర్త 

శ్యా|పభాత మనాగ లే విరహోత్క_గ్థితా వి వి| ప్రలస్టౌ భవతి; భతు౯ రన్యాస క్రిం విశ 

జ్య కవితా చే ద్వి(ప్రలస్టా ఖర్హి తా భవతి; ప్రై శం !పీయం కొపా న్ని రస్య పశ్చా 

తాప ముపగతా చే ద్వి(ప్రలశ్రా కలహా నరితా భవత్వి ఖక్తి త ్వ్యేవం కలహో_నరి 

తా భవతి; ఎతాః సర్వాః (ప్రియే దేశా స్వరం గతే (పోషితభ రకా భవన్హి (పోషి. 

తభతృళకా (ప్రియె (ప్రత్యాగతే వాసకసజ్జికా భవతి తస్మాత్ (ప్రకృతి ఎకస్యా ఎ 

న నాయికాయా అవస్థా భేద మా,శిత్య చ్వెవిధ్యో క క్రి రవిరు దైతి సర్వ మవదాతమ్. 

అవ. చెలులనడుమన యుండి వారికి దెలియ నీక (ప్రియునిదూభికి చెస్టచే 

నాయిక 'సంజేతకాలముం దెలుప్రుట,. 

కాచిత్ సర్వజనీనవిభ /మప పరా మధ్య సఖీమణ్ణలం 

జ కోలావీ భ్ర)వసంజ్ఞయా విదధతీ దూత్యా స స హాఖాపణమ్ 

అక్ష రళ్షున మక్టాసా శశిముఖీ విన్యస్య వవోజయోః 

న్థూలమ్మానకయూః స్థ సితం మణిసరం చెలాజ్బులేన ప్యధాత్ ౧A 

'సర్య. = పరా---సర్వ he = ఎల్లవారికి వి=తమయిన - విభ్రమ = విలాస 

ములయందు - పరా = ఆస కరాలు కాచిత్ = ఒకానొక శశి ముఖీ = చంద్ర వద 

నృ 'మభ్యే సఖీ మజ్ఞలమ్ = చెలుల సమావాము నడుము దూత్యా సవా = = దూతితోం 

గూడు లోలా... హక న అవ్షీ[భువ = అకీ( భువముయొక్క_ 

(క న్పుఖయొక్కం కనుబొవమయొక్కయు) - సంజ్ఞయా = సన్న చేత, ఆభా 

సణక్ == మూటలాధుటను విదధతీ = చేయుచున్న టై అక్టసా = వడిగా, అత్హ; = 



కా చిత్ సర్వజనిను తర్; 

కన్నులకు, అష్టానమ్ == కాటుక ను విన్యస్య = "పెట్టుకొని, ళల మ్యావుక యోః==గొప్ప 

లుగా అగుచున్న (అనంగా ఉబుకుచున్న)) వతోజయాః=కుచములమోయద్క స్థితేమ్ = 

ఉన్నట్టి, మణీ సరమ్ = మణుల దండను చేల అజ లేన = చీర చెంగుతో, ప్యధాత్ = 

కప్పెను. మోముచందురుని తాశి కన్నుల. గాటుక' దాల్చి నుణిసరమును గప్పు 

టనే _ చెల (గ్రంకి, చీకటి కమ్ముకొని, ఇంగ్లలో జనులు దీపముల నార్చివైచినయ 

నంతరము కాంతునికడకు వచ్చెదను అని నాయికయశపాయము, 'సవాజ మ 

యినయవీ.[భువవిలాసములలో దూత్యాభెపణరూప మయినపిలాసముల భేదము 'సఖు 

లకు తెలియలేదు, స్తనము లుబుకుట కా మేద్రీతము. ఇందు మీ లితభ్యనియు 

నసూకలంకారమును. సౌశబ్బ్య మనెడుగుణము, నర్మ; శ కీవృత్తి 

యు గలవు. నాయిక పరకీయ అభిసారిక. 

జనసన్ని థా సంకేత కాలజిజ్ఞాసయా సంజ్ఞాం కుర్భతీం జార -పేషి తాం దూతి 

కాం (ప్రతి కామిన్యాః సాకూతచేష్టాం కవి రాహ.-కాచి దితీ'సర్వ మ్మై జనాయ 

హతాః సర్వజనీ గాః శ “సర్వజనాత్ ధక్ ఖ శ్చ తి హితాస్థె ఖ(ప్రత్యయః శని “ఆయ 

"నె యీ నిత్యాదినా ఖస్య ఈనా దేశః - తేద తె విభిమా శ్చ తే పరా ఇస్టతమా 

యస్యాః సా తే థో కా - సర్వజనహితవిలాన ప్రాథా చ్యే త్వభకాః - 

6 ఈ అది జకం ఆ జ క 
శ్ర స్టాన్య దూర బ్యె్యాసు పరః స్యా ద్వాచ్యాలిజ్రక 8 

పరోఒరిః పరమాత్మా చ శేవలే పర మవ్యయమ్.' ఇతి సా. 

సంజినాం నయనాదీ నాం సహజవిభ9మళాలిత్వా దాగ నుక సంజ్ఞాభూ తాః కేటా 

భూవి షేపాదయః సంజ్ఞా ఇతి జరం మళ క్యా ఇతి భావః - అత్ర నవాజేన ఆగను 

కతిగోధానరాపం * మోలనం వ్యజ్య తే ఇ త్యలంకారధ్వని;ః గా 

“మోలనం వస్తునా యత్ర వస్త ప్ర_న్తరనిగూసా సమ్) 

ఇవీ లత.ణాల్ , కాచిర్, శశిముఖీ చన్ట్రవదనా, * మధ్యసఖీమణ్జలం సభివగజాన్య మ 

ధ్యా * “పారే మక్యె పస్ట్యా ప త్యవ్యయిాఖావః * మధ్యళబ్దస్య నిపాతనా టె 

ద_క్షత్వమ్, దూత్యా హా * అకీణీ చ భువా చ అమీభు)వ మితి ద్వస్ట్వ్వః * “అ 

చతు శా త్యాదినా నిపొత నాత్ సాధ్ధుః * (ప్రాణ్యజ్ఞశ్యా దెకవద్భావః న 

ఇాలం య దశీ(భువం తస్య యా సంజ్ఞా సూచనీయాథకానూ-చనపర "శ్చెహ్రావిశెసః - 

“సంజ్ఞా స్యా దర్క-జాయాయాం హతే "స్యెఒప్యథకనూచ నేల ఇదీ నా. 

తయా కరణెన, ఫాపుణం, విదధతీ కుర్వతీ - పరెషు కృణ్వత్పు సరస్పరాథకకథన 

స్యాయు క్ష క్వా దవిజ్ఞాతం నేత్రాదిసంజ్ఞ రువ వా గ్వా వ్రభార సాధ్యం సాభయ నీ త్య 

ఖల అష్టసో శీఘుం - ; 

“ధ్ర స్టడి త్యష్ట సావ్టీయ (దో జృస్టు సపది ద్రుతేమ్” ఇ త్యనమర్క, 
అజో ర్న యనయో, రష్టానం, వ్న్యస్య విశేపేణ నిధాయ అస్థాలౌ సూలౌ భవత్మ > 

గ్గ 



పికి వుష్పబొణవిలాసః, 

స్టూలమ్భావుకా - తయోః, విజయో: స్తనయోః, స్థితం, మణిసరం రత్న మాలార 

చేలాఇ్బు లెన వస్తా) స్తేన - 

“చేలం వస్తె బహుచ్చి దై (త్రిషు త్వతుమనిష్ట్య్రయో: ఇ త్యమరః, 

ప్యధాత్ భాదయామాస - 

“అపిధాన తిరోధాన పీధాన వ్యాదనాని చి ఇ త్యనురః - 

* అపివూర్యా ద్దధా తె లుకాజ్ . 

అత ముఖశశళిస్పగ్శపూర్వు కాక్షనన్యా సె సెన మణిసరచ్చాద నెన 'సాన్ల న ఫిచన్చికె 

పగ మాన్నస్టరం బహిః సర్వ త్రాన్ధకారె సౌన్టీ) భూయ దృష్టి ప్రతిరోధకేె బోతే గ్భహె 

దీపనిర్వాపణే చ కృతె కానే నాధిస్టితం దేశం (ప్రతీ మయా గూఢ మాగన్యుతే 

ఇతి మస్వైరిళ్యా దూతీం (పతి సంకతకాలః సూచిత, అత ఎ వ్యాత్ర భః సూ క్ష్తూలంకారః- 

“సూక్కుం పరాశయాభి జ్ఞై తర సాకూత చేస్టితమ్.' ఇతి. 

'సంస్కా_రవి శేష శాలిశబ్ద[ ప్రయాగ సబ్భావాల్ * హౌశబ్ద్యాభ్య్యో గణః - తే దు _క్షమ్ - 

“కుకా స్తెంణ నిజ్టైయా శ్లాఘ్యసంస్కా-రశాలి తా 

శద్దానాం విద్యతే యత్ర సౌళబ్ద సం త్ర కథ్యతే. ' ఇతి 

కాం jy చేహ్టైక్సతం ఈ నర్మ - 

“పియాపచ్చన్ద నకృతే కృతం విషయచేష్టిలెః 

విద్య క్రీడితం నర్మ హే సేబ్భాభయమానథాళ్. ) ఇతి - 

(వ్రియోపచ్ళన్షనకృతే నాయక స్య నాయికాయా వా మ'సోనురష్ష నార్థ మిత్యర్థః); 

* క+క్యాఖ్యా వృత్తిః ఇ తస్యాః (పథము మజ్జం న శై రై శ్యాహాః జ లే దుక్తమ్ - 

“నర్మ చ నర్మస్పన్షో నర్మహ్ఫోటో౬థ న నర్మగర్భ శ్చ 

డైశిక్యా శ్చ తార (వోకా న్యగ్ద్ ని చెతానిి ఇతి; 

వై *క్యాదివృ త్రయ శ్చత్య్యరః - తౌ స్తు రసావస్థాననూచకాః -తదుక్టమ్ - 

“కై క్యారభటీ నైవ సా క్వతీ భారతీ కథా 

చత(స్రో వృత్తయో క్ఞైయా రసావస్థాననూచకాః? ఇతి; 

తత క్రై "క కీ వత్తి తిః కృద్ణారరన ప్రధాశా యా తథా చో కం సాహిత్య చిన్నామణా జ 

“శృజ్దాశే కై శక్రీవృత్రీ ర్నియతా సముదావ్చా తౌ” ఇత్తి 

'కైశికీవృ త్తిలతుణ మపి త క్రై వోక్షమ్ - 

కగిత్రన్న త్తవిహారాథ్యా రమ్య నైపథ్యభూస ణా 

కామోపబారస సంపన్నా డౌ శిక్లీ వృ త్తి రిప్య తె ఇతి _ 

(యూసూ గరానస్ట జనకం దర్శనాలిజ్ఞనాదిరూపం కర్మ వి కామోపదారః) - = స 

ఏవ సంభోగ ఇ క్యుచ్యతే - తదుక్తం భావ(ప్రకాశె జ 

“కామోాపచారః 'సంజభ్ఞేగక, కామః శ్రీ సుంసయోః సుఖం 
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- సుఖ. మానస్షసంభేదః పరస్సరవిమద౯జః, 

ఉఊహచారః సదానన్షకారకం కర్మ క థ్య తె ఇతి 

నాయికా * పరకీయా అభిసరణోద్యు _క్రత్వాత్. * అభిసారికా చ - 

“కా నాఖిసరణోద్యుకా స్మరార్తా సాభిసారికా. - ఇతి. 

అవ.---ఎలజవ్వనిని ఒకయందగ త్తియను జూచి వలచి యమొకకాముకుండు తదీ 

యసౌందర్యమును చెలికానికి వర్ణించుట: 

జిఘు త్యానన మిన్లుకా_స్తి, రధరం బిమ్బ(పభా చువ్చుతి, 

స్ప్రష్టుం వాజ్బతి చారుపద్మ ముకుళచ్చాయావి శేహః _స్తనా, 

లక్షీః కొక నదస్వ ఖెలతి కరా బాలమ్మ, కిం బాదరా 

'దేతస్యాః నుద్భశః కరోతి పదయోాః “సెబాం (పవాళ ద్యుతిః. ౧౬. 

ఏతస్యాః సు దృశః = ఈ సుందర నయనకు, ఇక్షు కాన్లిః = చంద్ర (ప్రభ, 

ఆననమ్ = మొగమున్సు జిఘతీ = మారొ-నుచున్న ద్వి ((పేమపరవశు లయినమాతా9 

దిబంధువులవ లె నని ధ్వని; (ఇట అన్ని వాక్యములయందును అచేతనములకు చేతనధర ఢ్ర 

ములు చెప్పబడినవి); బిమ్బ (ప్రభా = దొండపంటి కాంతి, అధరమ్ = మోవిన్సి చు 

మృతి = ముద్దుగొనుచున్న ది; (ఇటను మైయస్సే ధ్వని, చారు...ష౭--చారు = అం 

దమయిన - పద్మ్శ్మముకుళ = తామర మొస్టలయొక్క_ - బాయావిశేప 8 == కాంతివిశే 

పము స్తనౌ == కుచములను, (స్పష్టం =తా(కుటకు, వాష్బలీ == కోరుచున్న ది; (కా 

ముకునివలె నని ధ్వని; కోకనదస్య = ఎజ్జదామరయొక్క, లకీ ్మః = సొంపు, కరౌ 

= చేతులను ఆలమృ్య = పట్టుకొన్సి 'ఖేలలి = ఆడుచున్న ది; (వర్థిల్లుచున్న దని యగ్ధ 

ము. చెలి తనరెండుచేతులతోను వెలియొక్క_ రెండుచేతులను పట్టుకొని గిరగిర తిరుగు 

నాట యాడునట్లు అని ధ్వని కిం చ == మణియు ఆదరాత్ == (పీతీవూ 

ర్వకముగా, (ప్రవాళ ద్యుతిః = చీవుళ్ళ కాంతి పదయోః == అడుగులక్కు సేనాం కరో 

తీ = ఊడిగము సేయుచున్నది; (పరిజారికవలె నని ధ్వని). 

పదాస్థవృ త్రీనిదర్శన, సమాసో క్రి అతిశయో_క్రియును గలవు, సమాధి య 

నెడుగుణము గలదు, నాయిక పరకీయ ముగ. అయోగవిప్రలంభము. 

కాజా న్నృవయావనశాలినీం సుష్టరీం విలోక్య జాతాభిలాషః కామో నర్మసచి 

నం (బూ కేజి తీతీ.__ఇన్లుకా న్తిః, ఏతస్యాః పురోవ_ర్షిన్యాః స్త సుదృశః సు 

నయనాయాః - ఇదం పదద్వయం (పతీవాక్యం సంబధ్య తె ఆననం - జి ఘలీ ఆమా 

ణం కరోతి - ముఖ ముసె త్రీ త్యథ౯ః - ఇవా సర్వత్ర అవెత నే చేతనధవమ౯ ముప 

పాద్య తే ళు (ఘాధాతోః “పాయు త్యాదినా జిఘ్రా దేశః, బిమ్న( ప్రభా బిమ్బఫల శ్రీ &- 



ఫ్ర్ప్రి వుష్పబాణవిలాసః, 

. అధరం చుమ్చుతి - (ప్రాష్నో తీ త్యథ౯ః - యథా లోశే మ్మాశౌదిః బగ్ధుజనః (పేమ 

వళా నుఖ్యాఘాణ మధరచుమ్న్శనం చ కరోతి తద్వ దితి భ్యనిక, తథా, చారుపద్మము 

కుళయాః, భాయావి శేషః కా న్లివిశేషః - క్ట 

కాయా త్వనాత పె కానా (ప్రతిబిమ్మార్క_ శాయయా 8.’ ఇతి విశ్వః క 

స్తనౌ స్ప్రషమ్షుం వాజ్బలి - సనాశ్రయణం కర్తు ముషక్రమత ఇ త్యథ౭౯ః -యభథా క 

శ త్మా_మో _స్తనస్పర్శం కరు మిచ్చతి తద్వ దితి ధ్వనిః - స్పల్గప్తుం వాష్ళు తీత్రి 

_స్తనస్టాల్యస్య భావిత్వప్రకటనద్వారా యౌావన(ప్రాదుర్భావ స్యాభినవత్యం వ్యజ్య తె, 

తథా కొక నదస్య ర_క్టపద శ్రీని - 

“భవేత్ కోకనదం రక్షపద్నె రకోత్ప లేఒపి చి ఇతి నా.- 

లన్నీ? శోభా ఆ 

“శోభా సంపత్తి పద్దాసు లశ్నీ (శ్రీ రివ కథ్యతెలి 

కరౌ హస్తౌ - ఆలమ్బ్య్య - ఖెలలి క్రీశతి - వాసా (ప్రాప్య విజ్బమృత ఇ త్యభ౯ః - 

యథా (క్రీడనపరా కాచిత్ సభీహాస్తా వాలమ్బ్య (భ్రమణాదిరూపఖెలనం కరోతి త 

ద్వ దితి ధ్వని; కిం ద, (పవాళద్యుతిః నవపల్లవకా న్లిః - 

“వీణాదో పవాళో౭ స్రీ విద్రుమె నవవల్లవే.. ఇతి నా,- 

ఆదరాత్ - పదయాః సేవాం కరోతి చరణౌ భజ తీ త్యథ౯ః - యథా కాచిత్ 

పరిబారికా స్వామిన్యా శృరణసేవాం కరోతి తద్వ దితి ధ్వనిః. 

అత్ర చన్దోద్యుపమాన ధర్యాణాం వదనాద్యుప మెయసంబన్టాసంభవాత్. తత్స 

దృశకా న్ది రిత్యాదిసాదృశ్యా తపా దసంభవద్వస్తుసంబన్ధనిబన్ధనా * పదాథ౯వృ త్తి 

నిదర్శనా - 

“సంభవతో౬సంభవతః సంబన్ధా ద్య(తే వస్తుమో రుభయోః 

బిమ్బ[పతిబిమ్చకృతి రుచ్యత ఏహె నిదర్శనా (పోకాల 

ఇతి లకుణాల్ ; తథా ముఖాదీనా మానూణాదియాగ్య త్వేన జిఘు తీశ్యాడివాచ్యా 

భక౯ాలక్వ్యాథ౯ యో ర భె దాధ్ధవ సాయ మా(శిత్య ముఖ్యా థ౯ పురస్కా- రేణ వాక్యాథ౯ 

రూప విశేషణా నాం (పస్తుతా ప్రస్తుత సాధారణత్యలాఖాత్ కానా దిశబ్ద ద్ర్రీక్వబలా 

ద్వి శేషశబ్దపుం స్త్వబలా చ్చ అ ప్రస్తుత బార్దవ, శ్రీ వ్యవహార ప్రతీ లే; ఈ సమా సోక్షిః - 

త దుక్తమ్ - 

“విశేషణాగాం తౌల్వేన యత్ర (ప్రస్తుతవర్సినామ్ 

అ పస్తుతస్య గమ్యత్వం సా 'సమాసో క్తి రిహ్యతే.” ఇతి 

సా చ (ప్రాగు_క్తనిర్భనాలంకోరేణ జి తీశ్యాడా వా చ్యలమ్యయో రృచేఒప్య ఛే 

దకల్పనరూపయా * అతిళశయోక్త్య్యా నిర్వాహం గమి కేతి త్రయాణా మలంకారాణో 
మకజ్షొజ్షఫా వెన * సంకరః = 
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డే నావస్థితి రైసిహిం సౌ సంసృష్టి రుదాహృశత్యా 

శీరనీరవ జేతేషాం సంళిదః సంకర ప్రధా ఇతి _ 

(అక్షాక్లిభాజెన సంళయాస్పద త్వెన ఏక కవాచకాను(ప్రవెశెన చ సంకర స్రీ ఇతి త్రి 

య. 8 ముఖా భాణాదీ నాం చెతనభమా౭ాణా se సమాతోపాత్ 

* సమాధి ర్నామ గుణ - 

“సమాధి రన న్యథధవమ౯స్య య దన్య (తాధిరోప పణమ్” ఇథి, 

నాయికా * ప పరకీయా * ముద్దా చ - 

“ఊదయద్యాననా ముగ్గా లజ్ఞావిజతమన్మ థా 

ఇతి లవీ.ణాత్ , * అయోగవి ప్రలమృుశ్ళళ్ష రః; తస స్య నాయికాది రూపయొవనాది ప్ర 

. కంసనెన యూన _స్తద్దర్శనా న్నాయికావిషయస్ప ఎహాలత.ణరత్యా స్థాయిభావరూ పె 

అాజ్కు-రితత్వమాతం వ్యజ్య తే ఇతి * రససత్తా నామ (ప్రథమా * రసో _క్టిక రసో 

క్రిభెదా శ్చమ తె్కైర-చన్ష) కాయాం (పతిపాదితాః - 

“సత్తా స్ఫురతా సంబోధ నిష్పత్తి: పుష్టి సంకరా 

హాసాఖాసా శమ _క్చైెవం నిరుక్తా హీ రసోక్రయఃి ఇతి; 

రసనకాలకుణం త తే) వోక్షమ్ - 

“నిజ్యాశయె సముని శ్రా విభావగుణసంపదా 

రసస్య సత్తా ర త్యాదిస్టాయిఫ వాకృతి శ్న సా ఇతి; 

So: ఈసన్య నాయికాదిరూపె స్వాశయె య దున్నెపమా[త్రం సా స 

వన రససత్హా; శేవలర'త్యాదిస్థాయిభావః స్వాదుతాం నీత శ్చౌ దస ఇ త్యు చ్య 

తే_ తథా చోక్తం శృజ్రారతిల కె జ 

“విభావై రనుభావై శృ సాత్వితై ర్వ కఫిచారిభిః 

ఆనీయమాన; స్వాదుత్వం నే పాయిభావో రసః స్మృతః. ఇతి; 

తత్ర రసోత్న త్తి తికారణం విభావ ఇ త్యుచ్యతే - త దుక్తమ్ - 

“ఐిభావః కథ్య తే త్మ రసోత్పాదనకారణం, 

ఆలమ్బ మోద్దిపనాత్మా స ద్విధా పరికీ ర్హితః.) ఇత 

త్ర (తాలమ్బనవిఫావో నాయికాదిక - తథా న్లో క్షం సాహీత్యచి న్వామణొ జ 

ఆలమృనం తు రత్యాదే ర్విషయో నాయికౌదిక 8. ఇతి; 

ఊద్దీప పనవిఫావ స్తు ఆలమ్బనగుణాదిరూ పెణ చతుర్విధః - తదుక్షం శృద్దారతిలకే జ 

“ఆలమృనగుణ వవ తచ్చెపా తదలంకృతి; 

తటస్థా శ్చెతి విజ్ఞాయా శతు ధో౯ాద్దీప పన(క్రమాః; 

ఆలమ్బనగణకో కు ఈ ప్రీ కి రితేక 

తచ్చెష్టై యావనోద్భూతహావభావాదిశా ముతా; 



శర స్రప్స'భాణవిలాసః, 

నూపు రాజ్దదహో రాది తదలంకరణం మతం, 

మలయానీలదస్హచ్యా స్త స్పటస్థాః పరికీ ర్లితాః ఇతి. 

ఏవం కార్యభూ తేన యేన రత్యాది రనుభావ్యశే జ్ఞ జాప్యతే సోఒనుభావః - స చ ఆ 

జికాది'భా వేన (త్రివిధః -త దు క్షం సాహాత్యచిన్వామణొ = 

“అనుభావో భే తోయం భావో యె నానుఫొవ్య తే 

ఆకడ్డికో వాచిక శ్వాపీ సా క న్ త్యపీ (తథా. ఇత్ర 

ఆజ్చికా; తా సన హు. - వాచికాః గీత నరా క్ గఃంకీ _కనాదయః = సా eX 

"కా; పస్యాదయః -తేచ అహై ప్ర 

“సమ్మ ప్రళయ రోమాఇ్బాః 'స్వెదో వెవణ్యక౯వెపథభూ 

అశ్రు వెస్వర్య మి త్వా సాత్త్వికాః పరిక్తీ ర్పితాః.” ఇతి, 

రసనహాకారిణో నిశ్వేదాదయో భావా వ్యభిచారిణ ఇ త్యుచ్య చే ఎ లేను (త్రయ స్ట్రీం 

శక్ _ తథా చాహు, _ 

తక్వదల్లానికక భా శ స థానూయామద(శమాః 

లస్యం చైవ దైన్యం చ చినా మోహాః స్మృతి ధృ౭౯ాతీః 

. చపలతా హాష్టా వేగ శ్చ జడతా తథా 

గర విషాద జెత్సుక్యం ని జా్రాపస్మార ఏవ చ 

ప్ పీ ర్విబోధో హషకా శ్చ అవహిశ్టై" త థొ(గతా 

నుతి ర్వాస్టధి స్త థొ న్మాద స్త నఖ. మరణ మెవ చ 

తాంస ఎవ ఐతర్క_ శ్చ విజ్లేయా వ్య ఫచారిణః 

త్రయ_స్ట్రింళ దమి భావా రసస్య సహాశారిణః* ఇతీ; 

ఎలే నిర్వ దాదయః సంచారిణ ఇతి -చ వ్యవహీీయ-సే - తథా చోక్షమ్ క 

రన్పిబ్దేష్లూ దాళీము ఖ్యెన చర న్తి వ్యఖిచారిణ: 

త వాన్యత్ర నసంచారా త్సంచారిణ ఇతి స్మృతాః ఇలి. 

ఫూకు 
“రతి హాకాస శ్చ శొక శ్చ కేధేత్సాపా భయం తథా 

జ విస్మయ శ్మాః సాయి శాక (పకీతి౯తాః ఇతి _ 

నవానాం రసానాం నవ (ప్రసిద్ధాః; రసాశ్చ 

కన డారహాస్యకరుణా రౌ దవీరభయానకాః 

బీభత్సాద్భుతశాన్తా శ్చ రసాః పూశై ప రుణావ్భాతాః' 
ఇతి యథా(క్రమం రశ్యాదిస్థాయికాః, ఎతేషాం లవణాని తు తత్ర తృత్ర శేసాలో 

క్స)దశ౯యిప్యమాణత్యా ద్వి_స్తరభయా న్నలిఖ్యచే 

రొంబ ందన్తాబాంక్తరాక అాభిణరారాదాానునానాను. 
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ఓక రాననేని--చిజబునగవు గుణము జయకారణము, “కళకి నః. కుచ్చు 

దోషము అపజయ కారణము, “నున్దిరకీరి"పెంపుడుచిలుక లనియు “పెంచిన 

వారియుపదేశముచేత వానికి కడవ చిలుకలకన్న మధురవాక్కులు కలుగు ననియు ని 

'త్యాదిక మభ ప్రాయము, “రహ కి ఏకాంశమందు అసహాయముగా నుండుటం 

బట్టి బాధించుట సుకర మనియు, నలుగురనడుమ నున్న ప్పుడు విశేపాంతరములచేత 

ఈణగాధ త్య యుండును ఏకాంతమం దున్నది గాన ఈబాధకు పూర్ణముగా అగ మె 

నది అనియు భా; నీకై యేకాంతమందు కను పెట్టుకొని యున్న దనియ్కు ఈబాధకు 

నీవే కారణమవ్రు ఇత్యాదికము (ప్రయోజన మాసన్యూము. “తయా విరహీతా'---నీవు 

వీరుండవు చెంత నున్నప్పుడు ఆమెను దరియలేనివారు నీవు చెంత లేనిసమయమున బా 

ధించుచున్నా రనుట్వ ఇందులకు (ప్రతిక్రియ నీవు వచ్చుటయే అని ఫాం “కాబా త్ కీ 

--తిరన్క్య్బృతులు పగపట్టి తతి వేచి అబలకు పెట్టుచాధ అతీదుస్సహా మని ఛా, “త్ర 

పాం జనయతి_మొగమున ఘాగేర ముయినమచ్చగలవానిని అందగ త్తియ యెవతె యే. 

ని చెలికతెలకు సంజ్ఞలచే చూపీ చిబునగవులచే పరివానీంచి లజ్జితునిం జేసీనట్లు అని 

భా, “వాచా నిష్టతి - లక్య్యుము సేయక స్పస్టముగా నిందను పలుకోచున్న ది 

అని భా, “నిళ్వా సేని---ఊర్పుచేత (తిరస్క_రించు ననుటచే అవలీలగా (అధః 

కరించు నని భా. 

అభీదాతిశయో క్రి ఉ ల్సే)కూధ్వనియు అలం. + విరవావి పలంభశ్చం 

గారయ. _ గాంభీర్య మనెడుగుణము. సాయిక స్వీయ మధ్య, విరవళోత్క_ంఠిత, 

క స్మింళ్చి ద్వాసశే కార్యవ్యాసడ్తాత్ (పాణవల్ల భె విలన్నుమా నె విరహ వేదనా 

మసవామూనయా నాయికయా (పితా దూతీ నాయక మూసా: 

యెతీ. యా - శ్వేరం స్మితయుక్తం - య దాననం లేన - కళజ్కానః చస్ట్ర 

స్య కు త్సితలాఖ్భృనయు క్రస్య చక్ర స్యేతి - మకహాసకాలినా నిస్కు_ళ జ్కేన ముఖె 

చేతి (తపాహతూ క్రీ (త్రపాం లజ్ఞాం - జనయతి - సకళజ్బు_చక్ట్ర) మలిశయె నాభి 

భవ తీ త్యథక౯ః; యా నాయికా వాదా గిరా - మన్దిర కీరః (క్రీడాథ౯ాం గృహ సం 

వధి౯తః శుక; * “కీరశుకౌ 'సమా బి త్యమరః - మన్దిర గవాణం శికూలభ్ధో  క్లినాతు 

ర్యాలిశయశాలిత స్రనూచనాథ౯ం౦ న సర్వదా సమకేవతి౯ కేన నిభిలదూపషణవచ నో 

లృత్వస్య ద్యోతనాథ౯౦ చ- తస్య - సుష్టరగిరః చారువాచః - సర్వదా సర్వస్మికా 

కాలె- అస్య పదస్య పూర్యో త్సరవాక్యయో రపి సంబన్టః - నినతీ గహ౯తి - తద్వ 

.న్య్మధురం శాపత ఇ త్య భ౯ః; యా నిశ్వాసెన _ కనులానా మామోదః నుసూసహరప 

'రివుళ? - 

“విమదోజాతే పరిమళో గే జనమసోవానే 

అమోదం సో౬చినిహాకా రీ. ఇ త్యమరః ష్ 

1 



“తనీ సాయ దిన రే 

న్ా " “అశెకకార్యప్యా'సజ్జొా దస్టస్యా నాగ్గచ్చృత్ ' (పీయః ag COE Mp 

.. ౮౮ నామతః ్తెవ దుఃఖాతా౯ విరహోత్క_క్టితా మతా; స్ట 

గజ" = అస్యా "స్తనుత్వం కవ్చు..శృ 'పౌాళ్ణిమా బాప్పునిగకోమః ll vo 

"7? = నిక్వెదశ్వాసదై న్యాద్యా' అనుభావా భవ్య 'మి ౩ ఇతి". క 

". అవ.---ఒకానొకవిలాసినిసౌబగును కాముకుండు' వచర్ధిరచుటః. "స 

తన్వీ సా యది గాయతి, శ్ఫోతికటు ర్వీణాధ్యని ర్ఞాయతె "+" 
య ద్యావిమ్మ_రుతె సీ సీ తాని మలి నై వాలక్యతే చన్ట్రికా, 

ణ్ ఆస్తే మాన మి కోత్సలం నవ మపి, స్యా చేత్ పురో. నెతక్ల్లూ 

అ 'స్తస్యాః ర రనలోక్య చే యది, తటిద్యల్లీ వివ-కైకావ సూర. 
7 ఫా ఆ (నేను' చూచిన), తనీ = "లువ (స సన్నని దని" శబ్దార్టము గాం 

తే యది..2 పొడు చేని, వీణా ws == వీణయొక్క(నాదము:(శుతీ కోటు జ్యా రెస్తా 
కి చేయ జాయతే == 'అగన్సు. స్మితాని జ దిటు నగవులను = ౨ఆవిమ్కుళు లే; యద్ధిజ్య్రః 
కటించు నేని-_ _(చిజునగవు నవ్వునే సన, వన్టి్రకా..== వెన్నెల) మలి నైవ = నిశ్చయము 

గా మలినముగ్యా oe == "అగపడును,. శే(త్రయోః రు కన్నుభ్రక్కూ.ప్రురోః'= ఎదు 
ట్ర స్యాత్ చేత్ = 'ఊండు నేని, సట = కలుపృ నవ మపీ 'జ్లూ కొ క త ధెననుద 
మోన మివ = వాడీనడాని. వల్తె. 'ఆస్పె = ఊండున్సు తస్యాః ; = ఆెదెలువయ్యొక్కి_, శ్రీః 

= చేహక్తాంతి, అవలోక్య తే యది = చూడయడంు, నేని స్తా" స్థా [పనీ సిద్దా మైన, తటిత్ 
వేల్లీ _ మెజపు( దీ వివర్ణా ఏవ == కాంతిహీ న మే, అడ్రస్ త్యపశంస, సం 
బంధాతిశరమో -కీ కియయు అలం. 'అయోగని ప్రలంఫళ్ళం గారమో, . 'స్తాయిక పరకీయ, 

rg కాలో 'ద్విలాసీనీం విలాొక కో జాతాఖిలాపః కోమో' శదీయ౫ణోక్తో: నమ౯'సభి 

వాస్యాగ్రే స్తాతి._.త న్వీతి.._సా' మయా ద్వష్టా-- “తన్వీ,-తన్వజ్షీ: ఎతాపికుతీ గానం 
కరోతి _'యది = వీణాధ్వనిః = Ma నా ప re = తతి 
టూ "కణణక కషోరః యూ న్ కాకా గ ల స్టో rE: భ్ స్ 

“కటు న్స్ క్తరనే మూరరసే- నా, తద్వతి' Cs eT eg 
7 ల శనగ ముళ్ళ రాకా ర్యవ్రీయ తీర ౩ ప్వపి (తమ్మ లా Tr 

ఆ Bs శ్రీ కటుళోహీణ్యారి. చూవషకె తు నవుంస్తక్ల్షోక్.” 2. అసి: mE 
' జాయతే "భవలి-- 'గాయన్వా్యాః - తస్యాః" కజ్టస్వ చే కూరి యమా! పీజాధథ్యనిల? న్స 
న్య తాం జహా త్రీ త్యథ౯ః - వీణాసర్టిన మ ప్యతి"శే తె తదీయకస్దు' ధ్ధాన్వర ఇతి. ఫావంళ్తా 
తన్వీ ఎ స్మితాని మన్షహాసాక్ _ ఆవిష్కూరుతె యది ప్రకటయత్తి. మెత్! ఎ = చన్టిరి గానీ 
మలి నె వాలక్యుశ అ 'తత్సన్ని ధా సా మన్దన్నూ ర్తి రి సతీ దృశ్యాత ఇత్యభలాః వెళ 



ర్ల వుష్పబాణవిలాసః, 

"జ్యేన తతోఒవీ తదీయస్మితశ్రీ రత స్టీతి భావ, ఊత్పలం కోవలయం - నవం నూ 
శన = మపి _ అన్లూన మ పీతి యావత్ -తస్యా స్తన్వా్యాః నేతయోః పురః స్యా చ్చే 
త్ తదీయనయనద్యన్ద ప్రస పురోవర్శి భవె ద్యది = న్లూనమి వానే తీష్టతి-కదా స్వ 
ల్పీభూతకోభ తన లత్యుత Coo] త్యభ౭౯ః - తదతీయుగళం (శ్రియా నవోత్సలం నిరాక్ళ 

త్య వఠ౯త ఇతి భావ తస్యాః వ శ్రీః దేహకా న్లిః అవలోక్య తె యది - సా వణకా 

(పకష౯ణశాలి తేన (ప్రసీద్దా - తటిద్వల్లీ ఏద్యూల్ల తా - వివ వైజవ తద్వణో౯ నయనసుభ 

గోన భవతీ త్యథః౯ః - తత్కాాస్తే ర్విద్యు త్కా- నే శ్చమహదన్దరమ స్సీతి భావః 

అత్ర వీణాధ్వనిపారుప్యాదిరూపా. ప్రస్తుతకాక్యేణ (ప్రశంసనీయ నాయికాగాన 

మాధు ర్యాతిశయాదిరూప ప్రస్తుత కారణ ప్రతీ లే; * అప్రస్తుత ప్రశంసాలంకారక తల్లతు. 
ణం తూ క్షమ్స్ సా చ వీణాధ్వనిపభృతీనాం శ్ఫుతికటుత్వాద్య'సంబ నేసి తత్సంబ 

ధ్ధాఖిధానరూప యా౭౬తీశయా 'క్యా౬నుపాణి తేతి ద్వయోః * సంకరః నా 
యికా * పరకీయా, * అయోగవిప్రలమ్భృ శృజ్షార 8. నాయికారూ పే కకాలమ్మ నవిభి వెన 

ఆలమ్మ నగుణరూ పే ణోద్దీ పనవిభా "వెన చ లబ్ద ప్రథమోగ్మోహా నాయికా(శ్రయా రతి 
ర్వ్యజ్యత ఇతి * రససత్తా నామ (ప్రథమా రసో క్షి లతుణం తూ_క్షమ్, 

అవ. అన్యకాంతతో రాత్రి గడపి తెల్లవాజిగానే తత్సంభోేగచిహ్న ములతో 
ఇంటికి వచ్చి నవల్లభుని నాయిక స్తుతిమిసుచే మర్తోధ్మాటనముగా పలుకుట: 

సత్యం త ద్య దవోచథా మమ మహా౯ రాగ _స్వదియా దితి, 
త్వం (పొ వాస్ విభాత ఏవ సదనం మాం (ద్రష్రాకామో యతః, 

రాగం కిం చ బిభర్షి నాథ హృదయే కా _శీరపత్తోందితం, 
న్మేలే జాగరజం లలాటఫలకే లాతారసాపాదితమ్. ౨9 

త్వదీయాత్ (రాగాత్) = నీ దైన (యనురాగముకంకు) (అనలా నీకు నా 
వెం గలయను రాగముకం కై మమ రాగః=నా యనురాగము (అనలా నీపై నాకు 

గలయనురాగముు మహాజా = గొప్పది ఇతి = అని యత్ = ఏమాట్క ఆవోచ 
థాః = పలికిశివో తత్ == ఆమాట్క సత్యమ్ = వా స్తవము యతః = ఎందుచేత 

ననగా త్వమ్ = నీవు, విభాతే ఏవ = వేకువ నే (విలంబ మోర్వక యని స్తుతి 
రాత్రి యంతయు అన్యకాంతతోం గడపి అని నింద, మాం (ద్రహ్హ కామః = నన్ను 

చూడం నోరినవాండ్స్వై (అని స్తుతి - రాత్రి మెల్ల దానీపొందులలో -నిబ్ర లేనందున వి 
(శ్రాంతికొఅకు అనీ నిందు సదనం పా _ప్పః అసి=ఇల్లు చేరినవాండ్ వగుచున్నావు, 
(—నన్ను చూడ నీవు వచ్చితివి "గాని నిన్ను జూడ- నేను రాలేదు గాన నీశాగమే 

వారాగముకన్న అధిక మని యూన్యామ్ము; కిం చ == నుజీయా. ను (అనలా ఊన్యా 



ళు త్య 0త ద్యత్ .) కరి 

మెన రాగ మే గాక (ప్రత్యతురాగము కూడ నీయం, దగపడుచున్నది ఎ ట్లనలా), 

నాథ = ఓభర్తా (నీవు భర్తవు గాన నీ వేమి వంచన చేసినను నేను పడవలనిన దని 

య్ఫు నీకు నామె (పేను లేనందున దయితాదిపదముల క నర్మ (డవు అనియు భె 

సృదయె = వతస్సునందు (మనస్సునందుం గాదు, కౌశ్మీర ప త్ర) ఉదితమ్ = 

కంకుము (తో రచింపబడిన) మకరికాదిప క్రగియలనుండి పుట్టినదైన, రాగమ్ = ఎటు 

పును, (-సేయసీ కచ కుంభములనుండి త దాలింగనంబున నంటుకొ న్న కుంకుమమకరికాప 

రకముల యెబుపును అని భా బిభర్జి == వహించుచున్నా వు, చనేశె=కంటియందు, 

జాగరజమ్ (రాగం బిభర్షి) = (శే యెల్ల సంభోగములలో నుంటచ్చే నిద్రలేమిచేం 

గలిగిన (ఎలుఫును వహించుచున్నా వు), లలాట ఫలకే = ఫలకమువంటి నుదుటియందు.. 

(ఫలకోపమానముచే బాగుగా తన్నుటకు వాట మైన దని భా లాషా...తేమ్--.: 

లామౌ = లక్తుకయొక్క_-రస = (ద్రవముచేత _ ఆపాదితమ్ = చేయంబడినటదైన) (రక్తి, 

మను వహించుచున్నా వు అని యధ్యాహార్యము). (మొగముక లాకూ రాగము అన్యకాంత 

యొక్క లాకారసరంజిత మయినయడుగుందామరచే తాంఫు తిన్నందును తాంపు వినుట 

ఆమెను అలుక తీర్చుట ఆమెపొదములకు (ప్రణమిల్లి నందున, నామాంద ఏపా 

టికొంచె వునురాగ మున్నను ఇంతనీచముగా దానిని సేవింపవు అని భా) 

'కావ్యలింసమ్చు వ్యాజస్తుతియు అలం. వి సర మనెడుగుణము, ఈ 

చై మానవి ప్రలంభశ్ళంగారము. , "నాయిక ఖండిత మధ్య, ధీరాధీరం 

అన్యకాన్తా వెళ్ళని రాత్రిం నీత్వా (వభాతసమయే సమాయా_న్గం పరిదృశ్యమా 

నసంభోగచిస్నాం వల్లభం కాచి న్నాయిక్షా స్తుతివ్యాచేన మర్మాన్ధాటనం కుర్వతీ పా) 

నా:---సత్య మితి...-త్వదీయాత్ త్వత్సంబన్టినో నద్విషయా దనురాగాత్, మను: 

రాన మత్సం బన్టిత్వద్విషయో ౬ ను రాగః, మహాకా అధికం ఇతి య ద్వచు, అవో 

. చథాః అవాదీ? * బూ9ఖో జోత్యా దాత్మ నెపదం సక (ప్రకృతే ర్వచి రాదేశ; * “అ, 

స్యతి వ కి! త్యాదినా నై రజ్ * “నచ ఉ మి త్ఫ్యుమాగమః, తద్వచః, సత్యం త 

థ్యం యతః యస్మా త్మా_రణాత్ , త్వం, విఫాతే (ప్రభాతే (ప్రాత - నేవ -నతుతం 

'కాల మతీీక్రమ్య బిలము నాసహీప్లు త్వా దితి స్తుతిపరో భావః - నికాం నీత్వె వా 

గతః న తు పూర్వ మన్యకాన్తాపరత_న్హ్రత్వా దితి నివ్రాపరో భావః, మాం (ద్రహ్టాం కా 

మో_భిలాపొ యస్య తథొ_క్తః సక - సదనం గృవాం - ప్రా ప్తోలన్స్ మా మద్భ 

స్టా చిర మన్యత్ర వ శ్రితుం న శక్చో షీతి స్తుతిపరో భావః - (పతారణపరతీయా 

దర్శనమాత్రం కర్తు మాగతోఒసీతి నిన్దాపరో భావః; త్వదీయ రాగస్య మనా చత్రం 

న కార్యానుమెయం - కిం తు (ప్రత్యతుసిద్ధ మ పీ త్యాహ: రాగ మితి:--కిం న హొ 

నాథ్స వృాదమీ వకుసీ * “హృదయం చిత్తవతసో రి తీ నాః - కానీ రాఖ్య దేశే 

భవం కాశ్మీరం కుజ్యు-శుం - 



స్టత్నీ' 'పుష్పచాణవిలాసః, 

“= “తథ కొజంుమం | కాక్షీరజ న్థాటన్నిశిఖమ్ో ' ఇ త్యమరః - -౪' 

క 'కక్రాళ్సీరం వ్ గుడం రక్తం తథా కాలేయకం చ తేత్ . 

ల క. రజ న్నాన్ని శిఖం - ఇారులోపాతవక్ష నమ్. ) _ ఇతి (ప్రతాపమార్తాణ్ఞః = 

కస్య ఎక్స | తన్షయాః పకా కారా; See | Ww. 

5 rE సపత్తాావలి: పత్త్రలతా ప త్తభజ్ఞ ళ్ళ స్ప ప EyE మ్ “ల త్యమర శేషే ఎ 
క్యు ఉదిత ముత్పవ స్తం అ పేయసీకచకుమ్మ్శ పక 'మృపీశున మితి భావః - నాగం ర" 

_శిమాణ మనురాగం -చ బెభక్షి, తథా hE వముషి - జాగరజం జాగా జాతం అ 

కృత గ్షైనికాయా వువీ కామాపబాళసూచక మితి భౌవః - రాగం బిభర్షి, తథా జ 

లలాటం ఫలక మి వేలి * వ. తసికా లాకెర సేన అల క్షక కదే Dee 

ఆపాదికం -సరషాడితం - దయి శాచరణప్రశిపాతళంస్తన మిచి భావః - కం బిభర్షి, 

వవ మ_నర్చప్ శ్ల pa Sue శా స్ఫుటత్వా దధూనా 'త్వదీయవచ ' స్యనృతత్వళ' 

జా hae తెతె భావ; హ త్వం, సత్యవా దీతి "స్తుత్యా త్వద్వచనం సర్వ మనృత' 

మెవ 2 a ము అనరా వ్య క 'నిశొవసాెనేశ్చవాం (ఫ్రత్యాగమ నేన ' 

సంభ వ. శ్చ వనితా స్షర విషయ స్త వానురాగః స్ఫుట్మీ క్రియ తె - 'వబ్బుకా: 

గసర _స్త్వమ్ - అత _స్త( స్త్థ్థ్యి “విశాసో-న న బిధేయః = = ఇతి నిస్హా 'వ్యజ్య్ట తె: ] 

అత్ర 'ప్రథమవాక్యం చి పొద తయవాకా నను ఊకుశ్వా దనేకవాక్యార్గ 

హేతుకం *- కావ్యలిబ్ద' నులంకౌరక; త మ్చెక్షి 'న్నరశే శుద్ధమ్, 'అరిశా న్టరే' తు. 

రళస్టనత క్లైమమాలాలీకయో క్రిసం ంకీర్ణమ్ : మ్య స్తుత్యా నిగ్గ నినా (పతీయత ఇతి ౫ వ్యాజస్తుతి 

NE సూ చో క్ట క కావ వ్యలిసాపి శేతి కయ రణ్లాజ్లీభాచెన. ౫ సంకర .లతుళాని ; 

తూకాని - [ప పథమహాదోక్షార్థస్య (ప్ర పపక్ష్పోన సమర్థ నాక్ * ey గుణ; 3 

[ష్ 2" 'సమర్థన(ప్రపఖ్య్న క్షి క్ రుక్త స్యార్థస్య వి స్త. దాం 1" హా 

కలి లమకాత్. *- ఈప్యా= మానవి, ప్రలమృ్భ సక్షారక. "నాయికా * _ఖట్జితో = 

“నీ త్యా౬న్య్ట[త నికాం (పాక్ రాగతే 'పౌణవల్ల భే క 

ష్ 'అన్యాసంభేగచిహ్ని స్తు కువీతా ఖళ్ణతో మ తా.” . 

క్ష క్ సాచ మధ్యా * * ధీరాధీరా శ గాం ఈ భా 

ధీరాధీరా తు సోత్నాంస 'వ[కో క్షి? స్యాత్ ప్రేయాగాసిం * - | 

ఇతి అమగాత్ “... నాయకో * ధృష్టఖ అపరాభే స్ఫుపేలపి నర్చీకత్వాళ్. 



త సిక స న కక్ 

౨. అవా-ా-జబకానొకనాయిక. ఛస ౦తకాలమందిు. 'తన్ను 6 దోడొ్క్క నక బేశాంతరము 

,నరు6 weed మగదున్న నాయకునితో. ఆపయన మంగీకరింపని దయ్యును అంగీకరించినది 

యుంబోతె పలుకుచున్న ది. 

._ వథన్ని౯ సహసా .నన న్లసమయే [పాణేశ దేశా న్తర 
గన్తుంత్వం యతనే, త థావీన భయం' షట. వ్రవత్యేఒధున్నా, 

్ యస్మాత్ కై నసారసౌరభముషా సాకం సరోవాయునా 

ఛాష్ట్ర వతు: విబృమృ తే రజనివు స్వా ఇ మయూఖ చ్చటా. - 

GC హీ పూరి ణేళ = (ఓ) (ప్రాణనాయకులండా. ఫుర్వన్లో కచుందుంజో 3 కచాథో 

“యని. సంబోధింపక_“ప్రాకోశి అని సంబోధించుటచేత _ నాాపాణములు నీవి-నీతోజేని 
నీవు పోయిన నవియు నీతోనే షోవును - అని నూఢాఖిప్రాయమ్యు) ఏతస్కికా = "ఆవ 

రహళోద్దీ పనసామ్మగ్రీసమ్మగ మె విరహిణీప్రళయాయమాన_ మైన) యీ, వస_ర్హసమరెకి ఓ 
వసంత కాలము నందు. (కంకో _క్షము గా వసంతేమును' పేర్కొ-నుటచే కడమయన్ని బుత్తుంత్రు 
లకంటెను ఇది విరపాణీమార్గక మని భా .సదాసా. = ఆకస్మికముగా -(ముందుెను 

కలు ఆలోచింపక్సు,, బేశాన్సరమ్ .= పర దేశమునకు గన్వుమ్ పోవుటకు తరం ఈతే 

=నీవు (ప్రయత్న ముసేయుచున్నావు; తథాపి == అట్లయినను (భయపడవల EE 

'న్ఫ్రుు, అధునో = ఇప్పుడు : తాపొత్ _విరహతా సమువలన, - ళయమ్== వెజ్లఫ్రున్కు. చ 

న్ా పొందను, (విరహతాపమునకు "నేను "వెజుచినధానను -గాను;[యస్యాత్ ౫ 

కూతువుచేత ననం గా, రజనిషు .=. "5౮ షఇతులయంద్చు. ర. [ముసా-౨కైరవ ద. కెల్ల 

న గ 'స్తార = ఊత్క్చృస్ట్రమెన. (తౌాపహ। పహరణమున్రకును' (ప్రాణహా సార్తణమున 

(తను. .మిక్కి-_లి? సమర్ధ మెన్స- -సైరభజ= నెత్తావిని ముప = దొంగిలూక చెను సరో “వా 

,యునా.= కొలని గాలితో, సాకమ్ = కూడ చాశ్టీ) ='చరడ్రుని దైన్యంభ్లు.-? . టూ 

మయూఖ = = కిరణమల్వయొక్కటాు "ఇటా. = 'సవాహామ్ల' (అనంలగా వండు వెన్నైెల్సు 

దితి == దిక్కుదిక్యు.నందును, విబృమృతె = ెచ్చుసెరుగుచున్న ది. -దబ్లనీ జె 

న! తెల్లిగలువ నెత్తావి, 'సరోవాయువు, /పండు:వెన్నె లయు _ , నాతొషమును . జూకం 

చును గాన నాకై.నీవు భయపడక పయనము "నెఐవేర్చుకొనుము ఆని చావ్యాద్ధము. ఈ 

మూండును తప్పకుండ నన్న ముగించ్చివెచును ' గావున బోవల దని లోోపలియ క ప్రాయ 

ము, విరహోద్దీప కములనే విరపహూాతాపశవుకోములను:గా ' చెప్పినందున -ఈధ్వని యేర్పడు 

చున్నది. ఆకేపాలంకారము విశేపో క్షియు, కావ్య లిరగంలును.. “" భావి 

నా 

Ort) 

త వి పలంభశ్చంగారము. Pane నాయిక! (ప్రవత్స క్ు రవ న శ 

= అం రాచి న్నాలూుకా వస నకాలే. జళా నరం గన్నుం. (ప్రయల్న్యేవ_గ్ల జర తో se తక్సరి 

ట్లో 

వాస నుక్టరశ్లే ణానశీకుర్వా- - ౭ ప్యక్లీకర్యా ఇ వాహ:ంాా 



గరి పహ భాణవిలాసః, 

ఏతనీ న్ని తీ హీప్రాకోశ మత్పాాణానా మోశ్వర త్వయి గతే త్వదధీనో 

“స్పిెచిపి నిర్దమిస్య స్తీ త్యభి ప్రాయగర్భ మిదం సంబోభనపదమ్, ఏతస్మీకా వివిధకుసు 

మావిర్భావ మధ్ధుకరనికురున్నుక మదకలకలకగ్థాకాజి తౌది మద'సూద్దీపనసామగ్షీ కాలి 

తయా విరహిణీనాం 'సంవ ర్హకాలవ ద్వగ్రమాన ఇ త్యర్గః, వస నసమయయే, త్వం 

సహసా అతర్కితం యథా తథా * “అతర్మితం తు సహ సే త్యమరః, జేశా నర 

మన్యదేశం * మయూరవ్యం'ససకాదిత్వా తృమాస గన్నుం, యతసే యత్నం కరో 

ప్పి తథా౭పి ఇళ్ల మనఖిమ తే౬ సె చిక్న శకే౬ప్కీ అధునా ఇదానీం - తాపొ ద్విరహా 

తాపూాత్ _ భయం - న (పపట్యే న (ప్రాష్నోమి - సంప్రతి విరహతాప ల్చిరం బాధిప్య 

ఈ ఇతినచిఫ మో త్యర్థః = కాలా _న్టశే తుభయం (ప్రొప్నయా 'మి 'త్యాశయః; 

నను కతో౭ధునా తాపభయం 'ఠవ న విద్యతే త (తావ - యస్తా దితి:---యస్తా 

కారణాత్, రజనిషు రాత్రి - * “రజ్జరాగి ఇతి ఛాకో రని రుణాదిః - బాహు 

శకాత్ న లొాపః - * “కృదికారాద క్తినళి ఇతి పాత్నీకె జీవ పత్యయే రజ నీతి 

దీ స్టన్లః (ప్రసిద్ధం - ఆత్ర అజ్య నత్వా ద్ధ్రస్వా_క్షత్వం _ తథా భోజ్మప్రయోగః =. 

bh “రజనిచరమభాగే వారసీమ న్దినీనామ్* ఇతి 

ైరవాణాం కముదానాం - యత్ సారసౌరభ ముత్క్బృస్ట్రసారభ్యం - 

“సారో బలే స్టిరాంశే చ న్యాయ్యె క్లీబం వం త్రిషు, ఇ త్యమరః జ 

తం ముష్ణై త్యపహర తీతి థో క్తః = తేన వికచకముదామోదఫాె జే త్యర్థః సరో 

+ాయునా సాకం సర స్పంబన్టినా సమోరణోన - సహా * “సాకం సతాా సమం స “హి? 

త్యమరః - వాయోః _కెత్యం ఫౌరభహేతుం కముదవనోపర్శిప్రసరణం చ గమయితుం 

'సరో(గ్రహణం, ఇాన్ట్ర) చస్ట్రసంబన్టినీ; స్వచ్చా నీహారనివృత్వ్యా .. నిర్మలా మయూ 

ఖా నాం కిరణాచాం - ఛటా సంవాతిః * “రిశోలిః ఆ శకి ళ్ళ "పే త్యభిధానాత్ 

చిమ , విజృమృ తే ఉత్కటకయా భాసతె. అయత సీద్ధశెత్యోపచారసామ 

గ్రీశాలిని కాలెఒస్మి న్నుత్నన్న స్తాపః (ప్రకక్షం “సోపయాస్వతి - తత _స్తస్తా దధునా 

న బిఖి మోతి బాహ్యాఖిప్రాయః; కాలా_న్షలే ప్రవాస శ్చే తాప ల్చిరం నునాతీ మా_ర్టి 

మివ సంపాదయేత్ న.తు కీ(ప్రం - స్వనివృ త్రీహీతుప్రాణవిరవాసవాకౌరి విరహాళ్ , 

తస్మా త్తృదానీం తాపా ద్భెతవ్యమ్) ఇదానీం చకా9నిల దవానలయో రివ మలయా 

నిల చన్చాాతపయో రోగ తాపో భృకాయమానః సవా సెవ పొణా న్నిగ్లమయ్య అత్య 

న్లికీం నివృత్తిం భజత ఇ త్యాశువినాళిన _స్తస్మాత్ న 'భేతవ్య మితి గూఢధాఖిప్రాయః. 

, అత్ర తాపా న్న బిభే మితి సెహెతుకముపపాదనేన మదభిమకో యాతా? 

కాలః గను మిచ్చసి చె దిదానీ మెవ గమ్యతా మితి విధి ర్య జ్య తె - స ఇానిష్టత 

యా అభాసీభవకా మజ్జీవిక మిష్టం చే దధునా న గమ్యతా మితి నిషేధ మాక్నీపతి - 

అతో ఒశానిష్టవిధ్యాభాసరూప * ఆ తేపాలంకార? = 



“న నకిసలయతల్స మ్ 17 

ఆజాభావా చ్చ నిల్వేదదర్శ నా చ్చ నాసీ స్వ్యాధీనపతీకాయా మ_న్టర్మావః, 

అ(గిమకు జె సజ్ఞవిచ్ళెదదర్భనా చ్చ, (వజ న్నపీ పతిః స్వాధీనపతికయా నిరు 

ధ్యతె, అన్యథా భ_ర్భృ-స్వాధీనల్వ మేవ భజ్య తే, నొ ప్యభిసారికాయా మ్స 

ర్భావః, అభిసరణోళ్సవాఫావాక్ , సంశాపదర్శనా చ్చెతి యుక్త ముత్సశ్యా 

మనుః ఇతి, 

అవ.-_-విరహీణియొక్క_ దుర్దశను చెలి తెలుపుచున్నది. 

నవకిసలయతల్పం కల్పితం తాపళాన్క్యై 

కరసరసిజనజాల్ శేవలం వూూపయన్వాః 
౮౯ ౧౧ ఎం 

కునువుశ రకృ శాను పావీతా గ్లారతాయాః 

రివ తిన! సరితాషం కో నచెత్ కేమలాడ్ర్యాః! నా 

కుసు, ,. తాయాః--కుసుమశర = వూనిలుకాండనెడు - కృళాను = నిష్పుచే 

త్ర (పాపీత = పొందింపంబడి న = అడారశాయాః = నిప్పుకతేనము గలదియు (నిప్పం 

టుకొన్న కట్టియయు న్నిష్పగును గడా ఆమే అని శా, (అహేతువుచేతన్వేే తాప 

శా సె గ=(దేసామందలి) వేడియొక్క._ శమనము నకై (వేడి యడంగుట కై), కల్పితమ్ 
= రచింపబడి నట్టి, నవ కిసలయ తల్బమ్ = రే జివురు పొన్చును, కర... గాథత్ 

కర 'సరసీజి = (సరసీజ ==) తౌనుకవంటి (కర ==) చేతియొక్క_ - సాత్ = తాయ 
కుడువలన కేవలమ్ == మాయే (చేత, దాంకినమా[ త న్వే, మాపయన్వ్యాః = వాడు 

నట్లు చేయుచున్న డియు, (అయిన, కోమలాజ్ష్య్యాః = (ఆ) యబలయొక్క_ - (అబల 
యనుటచే _ త్వరగా కాంతుని గవయనిచో పాంణాపాయము పొందు నని _ ధ్వని), 

పరితాపమ్ == (కాము) జ్వరమున్సు వళి = అయ్యయో (వక్షైియొక్క దుఃఖమును తే 

ల్గుఫును, కో వదేత్ = ఎవండు వర్శింపంగలండు! (ఎవండును వర్థింపలేండు, అనిర్వచనీ 

యము అని ఛా.) ఇందు సాహీత్యచింతామణీనుతేంబున తాప మనియెడు నాజవ 
మదనావస్థ వర్ణితేము. అ మయోగవి(ప్రలంభము. రూపకము కావ్య లింగద్వయ 

ము పరిక రాలంకారంబును, కిషమాలంకారధ్యనియు. 

విరహీణీదుద౯ కాదర్శనజనితఖె దతః నభీ కాచి డాహ.---న వేతి... శతాపళా 

కలీ దేహాతా పనివృల్రైన్ట; కల్పితం ర-చితం నవ కిసలయానాం వాల పల్టవానాం, 

తల్పం తన్మయిీాం శయ్య్యాం * “తల్పం శయ్యాట్ల దారే పి త్యమరః, కర సరసిజ స 

చాత్ శీవలం పాణి పద్శు యాగా ఇక్క న్లూపయన్యాః వ్లానం కుర్వుత్యాఖ కుసుమ 
We = ర = 9 లా ణి శ్లో మన్మథ; న ఎవ కృజాను రన్నిః తన (పాపితా అకారతా యస్యాః సా- 

స్యరజ్వరతప్తాయా ఇ త్య స్థ, కోమలాగ్ర్యాః పరితాపం కొ వదెత్ కో నాను జసూ 
వి 3 



18 |. వువ్పచోణవిలాసః, 

వక్షం శక్నుయాత్ - న కోఒపీ త్యథ౯ః * “కొతి శక్యర్ణె లిజ్ , శివ శి వె క్యు క్రి; 

ఖెదాలీశయాత్ - (కర్వన్లి పీ శవనామక్షీగ్సనం భయికోశాదిను - తథా పాడ్షై 

వచనమ్ - 
“అశ్చశ్యేఒపీ భయే శోకే తుధితే నాను వా మము 

వ్యాజేన వా సృశే ద్య స్తు నుమ సాయుజ్య మాష్ష్టయాత్. ఇతి - 
తథా క కవయః : : 

“శిలా కమ్పం ధశే శివ శివ వియుజ్కె. కఠినతా 

నుహో చారీచ్చాయా నవతి వనితారాస మయ శే.’ 

C 

ఇ త్యాశ్చశ్యే (ప్రయోగః - 

గణయతి కరుణాపరాబ్యఖోలసౌ శివ శివ తా న్యపి వాసరాణి వెధాః* 
ఇతి ఖెచే (పయోగః.] 

అత్ర హూస్తస్పర్శమా త: కినసలయతల్పస్య మ్లానత్వాసంబ స్టైఒవీ తత్సంబన్రాఖి 
ధానాత్ * అతిశయో _క్రిభెదః - 

(సంబన్థాతిక రా_క్తిః స్యా దరూ యోగకల్ప నమ్ 

ఇతి లకుణాత్ ; తథా స” మన్మణె నాయికాయాం -న అగ్ని త్య స్యాద్దారత్వ'స్య న ఆ 

రోసాత్ * రూపకాలంకారః - తదు క్షమ్ - 

న. యస్య స్యా దతిరోహీతరూావీణకః 

ఉపరష్షుక మారోప ప్యమాణం త (ద్రూపకం మతమ్.” ఇతి; 

తథా మాప పయస్తా ర్ట ఇచి (పథమవిశేషణ స్యాద్ధం (ప్ర తు త్త తరవి శేపణ స్యాథో౯ 

హీతుశ్వే మోపాత్ర ఇతి ఏకం * పదాథ౯ తులం కావ్యలిజ్వ మలంకారః - ని 

కేషణద ద్యయాథ౯ స్యాస్ పరితాపకథన 'స్యాశక్య తాం (పతి "హాతుత్వాత్ * అనేక 

పదాభ౯ాహీతుక మపరం కావ్యల్విమ్ - 

కహైత్రోే ర్వాక్యపద్యా కే త కావ్యల్య ము దాహ్సాతమ్.' ఇతి; 

(పథమకావ్యలిజ్ఞ స్యాతిశయో క్రి రూపక సాపెతుత్వాత్ క విజాతీయసంకరః, ద్వితీ 

యకావ్యలిజ్చస్య తృతీయసా పెతుత్వాత్ వ సజాతీయసంకరః; కొమలాడ్డ్యాా ఇతి వి 

శేషణస్య రకాల లి రా తగలక ఈ పరికఠరాలంకారః -_ 
“ఆలంకారః పరికర; సాభిపాయే విశేష నా) 

ఇతి లతమణాత్ ; తెన చ సుకుమారాజ్ఞకాలి త్వె నాతితీవత్వేన ఘటనానపా౯యో 
ర్వ్వాయికాసంతాపయో ఫు౯టనా జా తేత్రి విరూపఘట నాత్మకో * విషమాలంకారః 
(పతీయత ఇ త్యలంకాశ ణాలంకారభ్యనిః; కర సరసిజ సజ్జా దిత్యుపసమాయా; పరి 
కర స్యాతిశయో క్త్యాదిచతుస్టయ'స స్య చ స నెరషెజా గల్ షప సంసృష్టీః 
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అత్ర శ తాపో నావు పష మన్మథావస్థా _ తథా చో క్షం సాహిత్య 

చినామణా లా : 

“దక్షు పీతి జినా సంకలో |గుణనుతి; (కియా ద్వెషః 

తాపో లజ్ఞాత్యాగోన్నాదా మూర మృతి దా కావ సాక ఇలి, 

శాపలతణం చత లవ: 

“తశ్చా పే రి పక షే౯ణ తాప; స్యాత్ కావమువో జ్వర$ల ఇటి- 

వెవణ్య౯ న్ముకు వెస్వర్యం నోంయయ"నె పరిలుూనం 

.నిక్యాసముఖకోసాద్యా అనుఫావా _స్తదుద్భువాః ఇతి; 

ద్యాదశావస్థా పాపలే, తు * 'నంజ్యరో నామ నవమి మన న్మథావస్థా -య థాహవి 

ద్యానాథః లా 

“చతుః పీతి ర్మనస్ఫక్లో 'సంకల్పొూటథ (పలావీశా 

జూగర; 'కార్భ్యు మరతి గ్గ జాత్యానో "_థ 'సంజ్వరః 

ఉన్మాదో చక్ ర చెవ చగమం మరణం విదుః, 

అవస్థా ద్వాదశ మతాః కామళాస్తాానుసారత:ఎ ఇతి. 

సంజ్వరలతేణ నుపి తే చై వో క్షం * “తాపాధిక్యం జ్వరో మతః? ఇతి - పకుద్వయ 

మిదం భావ(పకాశే వ్యక్తమ్ 

“దశధా మన్మథావస్థా భవె ద్వాదళధా పునః ఇతి. 

అ థ్రావస్థాప్రతిసొదశాల్ లి “అోగవిప్రలమ్మృళృద్దారః - తథా బాహుః ౨ 

సం(ప్రా ప్తః (పాగభావో య స్త మమోగం (పచక్నతే 

(క్రమేణ ధర్షత _స్నత్ర తన్మతే రతీ రీరితా. 

'* రతీలకుణం తు భావప్రకాశే - . 
“సంపన్నెశ వ్రర్యసుఖయో రణశెషగుణయు క్తయో।ః 

ననయావనయోః క్లాభ్యు పకృతి: శ్లాన్యభాపయోః 

నారీ ప్రుకుపయో ! స్తుల్యా పరస్పరవిభావితా 

స్పృహాహ్వయా చి _ల్సవృ త తీ రతిరి క్యభిధీయ లె.) ఇచి, 

అవస్థాఖి స్తద్వ ఎక్టిత్రను స్త్వేవ మిశీగ_న్వవ్య:---రమ్యాలమ్బ నదర్శ నేన అభిలాప త; (ప్ర 

జ. చమఃవీతిః వ తతో మనస్సజ్టః, తతః సంకల్ప, సంకల్సితె వస్తు 

న్యాద రాతిశయెన గుణనుతిఖ త “తో వానుర_క్షచి త్రతయా అస్య శ్ర (క్రియా ద్వేపః, త 

'స్యాతిశయెన తాపః, తత్పంకషా౯సహిస్షు త్వెన ల తేన బుద్ధి కైథిల్యే స 

త్ఫ్యున్యాదః, తేన బలతుయే సతి వూర త్ర దుదెశే కెణా మరణం, సంభవతి. ఇమా 

అవస్థైః అయోగవి(ప్రలమ్మే (ప్రాయెణ భవి ్క క్వచి త్స కాస కరమ గా వీపి 



90 ప్రప్పభాణదిలాసః. 

అజ. __నాయకుండు పయనము మాని మిత్రునితో అందులకారణము నిట్లు 

చెప్పుచున్నాడు. 

క్ నీతకరో2౭ మ్చు బే, కువలయద్వన్ల్నా ద్వినిర్షచ్చతి 

స్వ్భా ఇకొ క్తీక సంహాతి, ర్ధవళిమా పామిాం లత" మజ్బుతి, 

స్పర్ఫాత్ పజ్య_జకోశ యో రభిననా యాన్తి |సజః శ్లై_న్లతా, 

మే హోత్సాతపరమ్సరా మమ సఖే, యాతాస్పృహోం కృ నతి, 

శీతకరః = చందు(డు (శీత = చల్లని - కరక = కిరణములు గలవాడు అని 

అవయవార్థము), అమ్బుజే = తౌనురయంద, శేతే = పరున్నా డ్యూ (ఇది యొకయా 

శ్పాతమ్ఫు స్వచ్చా = వీనుల మెన మౌక్తిక సంహతిః = ముత్తేముల మొత్తము, 

కువలయ ద్వన్వ్వాళ్ = కలువల జంటనుండి, వినిగ్సచ్భతి = వెడలుచున్నది; (ఇది యిం 

కొకయుత్చాతము); ధవళిమా = "తెల్లందనము, “హామోమ్ = బంగారపు, లతామ్ = 

తీగను, అప్పతి = పొాందుచున్నది; (బంగారుందీంగ తెల్లంబడినది అన్నమాట్సు; (ఇది 

యింకొకయుత్చాతము)) అఫినవాః = (కొత్త వైన్స (సజిః కా ప్రాదండలు, పజ్బ_జ 

కోశరమో॥ = తామర మొగ్దలయొక స్పర్శాత్ = తాశుడుచేత, క్షా తాన్ = వా 

డుదలన్సు యాన్ని = పొందుచున్నహ్యి (ఇదె మభియొకయుత్పాతము) సఖే = 

మ్మితుండ్దా ఏహి = ఈ, ఈ త్పాత పరమ్బరా---ఉ త్పాతే = (రా౭గలయనర్గములను సూ 

చించు) దుర్ని మి_త్తీములయొక్క_ _ పరవ్పురా = వరుస మమ = నాయొక్క యా 

తాం స్పృవోమ్ = పయనంపుం గోరికనుు కృతి = కో సిజేయయుచున్న ది. (ఉత్పాత 

ము లగపడినప్పుడు పయనము నేయరా దని శాస్త్రము.) 

ఇందు కితేక రామ్చుజ కువలయ వొ క్తిక _హెనులతా పజ్య_జకోశ శబ్లములు సా 

భ్యవసానలకుణచేత వరుసగా ముఖ హస్త నేత బాప్ప మూర్తి _స్తనములం దెలుపుచు 

న్ని, ఆ శ్లుర్చడినయర్థము:--- నా ప్రయాణోద్యమముచే నాకాంతకుం గలిగినదుర్ల శను 

వినుము: ముఖము ఆరచేత నెలకొన్నది; (ఇది చింతను శకెలుప్రుచుస్న ద్వి; శను(గవనుండి 

కన్నీ టిబొట్టులు (తో “లుదొ లనే కాటుక చెల్లకడిగివైచినవి గావున నిర్మలమెనవి వెలు 

వడుచున్నన్వి చేసాము పాలిపోవుచున్న ది చనుంగవకు తగిలి | క్రొ_త్తపూదండలు వాడి 

పోవుచున్న వి, మిత్రమా యీ యవశకునములచేత (నేను పోయినయెడల కాంతకు (ప్రాణా 

పాయను గలుగు నని వెజుచి) (ప్రయాణము. మానుకొంటిని..... అనుట. 

వపలాతిశయో క్తి రూపకాతిశయో క్తి విరోధము, విభానన-__ అలంకారములు, 

నాయకు డనుకూలు(డు. నాయిక స్వాధీనపతిక, విప్రలంభ శృంగారము. 

“పార తానికాయ. సంపతి కత స ప వ 
సూర్వం కృతయా,(తానిశ్చయః సంప్రతి కుతే స్పత్సన్నాహో ద్విరమ్య స్థితో 

zo Et) సువ్చాదా స్పా నాయకం సకాశల మాసా 



“చే తేనీతక రజి ల] 

| శేత ఇతి. _కీతాః - కరాః కిరణా - యస్య సః శీతకర శ్చేస్ద్రః, అమ్బుకే, 

శేతే నిశ్చల ల్వే నావతిస్థతే చన్ద్ర స్యాకాశా దూగతే పద్మె నిపతన మి శక్యేకో ను 

హా నభూతపూర్వ ఉ త్పాతః; తథా స్వచ్చా విమలా మౌొ_క్షికానాం - సంవాతిః 

సమూహ కువలయద్యన్ద్వా దుత్పలద్వయాత్ , వినిగ క౯చ్చతి విశేషేణ బహీ రీ ర్యాతి, 

(s 5 Es, a ్త ని 
కరీన్ష) జీయాత వరాహా శ మ తాస్టబా శు కుదవ వెణుజాని 

ముకాఫలాని (పథితాని లాకె తేషాం తు కుక్షష్ణుద్భవ మేన భూరి 

వ ఇళ జ a ఇ 

ఇలి రత్నశా సే) (పసీర్ధా దుత్చ త్తిస్టానా దన్య(త మౌ_కికోత్పత్తి రన్య ఉ త్పాతః; 

ధవళిమా ధావళ్యం, హైమిోం కనకమయీం, లతామ్్స్ అబ్బుతి (ప్రాష్నోతి, నిసచ్చేణ 

పిశడ్ణ్య్యాః కనకలతాయాః ఆక స్మీకవణా౯ న్దర(ప్రా స్తీ రపర ఆఉఆత్పాతః; అఫఖినవాః, 

(సజః పుస్పమాలికాః; పజ్య_జకోశయోః పద్మకుట్ములయోాః - 

ళ t- fi = = = జల 

గృహే జేహె పు_స్తాఘే పేశ్యా మనిపిధానకి ఇతి నా, 

స్పర్శాత్, శ్లాన్తతాం ర్లూనతాం, యాన్తి (పొష్నువన్సి; అభినవ త్వేన వూర్వు మన్లూ 

నానా మెన (స్రజా మన్నివస్తుస్పర్శా దివ పజ్కి_లస్థలవ ర్తిల్వేన శిశరయో రపి పద్మకు 

ట్మలయోజ్ష్స్పర్శాత్. సద్య ఏవ పరిన్గ్లూనత్వం జాయతే ఇ త్యుత్చాతా వరమ్ హౌ స 

ఖే ఎపా చన్ట్రుపాతాదిరూపా ఉత్పాత పరమ్బరా - భావ్యనర్థనూచకాని నిపరీ తాని 

నిమిత్తాని ఉత్పాతాః - "తెపాం పరమ్పర్శా మను యా(తాస్పృహాం కృ_న్లతి (పయా 

ఇచ్చాం ఇన త్తి * కృతీ చ్చేదన ఇతి ధాతో సౌచాదికా ల్లట్ * “శే ముదా 

దీనా మితి నుమాగమః; ఎతా నుత్చొతా న్వీత్యు నివృ త్త ప్రయాణస్ప్భహోోే౬ స్మి జ 

ఉత్పాతదర్శ'నే (ప్రయాణని పేధా దితిభావః - మత్స)యాణాత్ (పా గేన జ్యాలేః 

పయాణో తరభావినీం కానాయాః -చరమదళాం సూ-చయద్బిః చినాజ్నవై వర్ణ షాసం 

తామై ర్నినర్రతయా(తాస్పృహాోఒస్మీతి వివటీతాథలాః, 

అత శీతక '5"మ్చుజ కువలయ వకొ_క్రిక హేనులతా, పజ్క-జకొళ శబ్దాః సా 

ధ్యవసానలతుణయా (క్రమెణ ముఖ హస్త నయన 'బాప్పబిష్టు మార్తి స్తన పరా 

అమ్బుజె శీతకరః "శీర ఇత్య'నెన ముఖుస్య హస్తార్పితతం (పతిపాద్య తె, తెన * చి 

నా వ్యజ్య లె; మౌ _క్టికసంవాతి;ః కువలయద్వన్హ్వా ద్వినిగణచ్చ త్రీ త్యనెన గళ చ్చాస్స 

బిష్టపూణ౯ నె తత్వం (పతిపాద్య త్కెస్వ చ్చతి ఏేశేపషణాన నాస్పసంవా "తెర్ని శృేపనివరి 

తాజ్ఞ-నర్వేం గమ్య తే, "తెన చాస్సవృశ్రే రనల్పత్వం (పతీయతె, తెన దుఃఖ న్యోత్కా 

టత్వం వ్యజ్య లె; ధవళిమా చహహెమో౦ లతా మిత్య'నెన తాపకృతం వైవణ్య౯౦ (పతిపా 

ద్యతె - తల్లకుణం తు సాహీత్యచిన్హామణే" - 

“వైవణ్య౯ం వగ్ణఇదః స్యాత్ తాపకోకభయాదిఫిః.' ఇతః 



ల వ్రప్పజాణవిలాసః 

స్పర్శాత్ పజ్క_జకిేశయో రిత్యాదినా _స్తనయుగళస్వూనూ తే) (సజః పరిన్లూనత్వం 
(ప్రతిపాద్య కే తేన విరహ తాష్మప్రకప౯ః (ప్రతీయతె. 

అత్ర [ప్రియప్రవాసరూపేతు ప్రస క్తిమాతేణ చిచ్చాడితాపకార్య'స్య వణకా' 
నాల్ * చపలాతిశయో కి రలంకారః; తథా ముఖాదినాం విషయాణాం స్వవాచక 
శబా నగ్బహీత్వా చన్టాాదివిషయవా-చకళ చై కేవ (ప్రతీపొదగాత్ * భేజేఒలప్య భేద క 
ల్స నరూా'పా అతిశయో కిః య - 

“విషయ స్యానుపాడానా ద్విస య్యుపనిబధ్య తే 
._ యత్ర సారితిళయో క్రి; స్యాత్ కవమిపాఢో క్రిజీవితా.” 

ఇతి లకుణాత్ ; తథా వస్త్ర స్యాఘ్చువోపరిశయ నవణకా నా ద్ద్రవ్య(క్రియయో ర్విరోధ 
ఇతి * విరోధాలంకారః; హేవమలతాయా థావళ్యప్రతిపాదనా జాతిగుణయో శ్లో వి 
రోధ ఇతి * విరోధాలంకారః; కువలయా నుకాఫలోత్స లె; పజ్య_ జకుట్మలస్పర్శాత్ 
పుష్పమాలానాం న్లూనత్వసంభవస్య న (పతిపాదనాత్ 1 ఆకాళళాట్ కార్యోత్స త్తి 

రూపా విఫావనా - 

“అకారణార్ కార్యజన్మ చతుధీ౯ స్యా ద్విభావనా.! ఇత్తి; 
విరోధ భేదయో ర్విభావనాయా శ్చ అ భేదాతిశయో క్రిసాపేమత్వాత్ తయా స హాశ్షా 
జ్రఫావేన ౫ 'నంకరః; విరోధజెదయో ర్యిఖెవనాయా శ్చ పరస్పర్ననెర పేక్ష్య్యుత్ ౫ సం 

సృష్టిః; ఆఅతీశయోక్ష్యో రవీ త థెవ * సంసృష్టిఖ నాయక ఈ అనుకూలః - 

“ఎకాయతోఒనుకూలః స్యాత్, తుల్య్యాఒ"నేక్మత దతీణః, 
వ్యకాగా నిర్భయో ధృహొ, గసాథవి పీయక్ళ చృత౬ి 

ఇతీ లక్షుణాత్ ; నాయికా * స్వాఫ్నపతికా జే 

“స్వాధీనపతీకా సా స్యా ద్యాం న ముష్పాతి వల్లభ.) ఇతి; 
x క్ష నె రస నాత్ * |సవాన fs: 

(ప్రవాసృప్రన కి మాతు క న్య చినాదె రర నాల * (పవానని ప్రలమ్మ శ్చన్షారః 
కాలాల 

అవ.--- నాయకునిం దోడి లేం బోయి వానిని తేక వానితో? గ్రీడించి నచ్చి నదూ 

చిని సంభోగచిహ్న ములచే చనెటింగి నాయిక నిండించుట,. _. 

దూ తీదం నయనోత్సలద్భ్యయ మాహూూ! తానం నితొనం తవ గే 
= ల 

స్వే దామృఃకణికా లలాటఫలేకే ముకౌొ శ్రియం బిభ్యతి, 

ది a | గ్ శే ఆధార! ర t గ న్ా! నిశ్యాసాః (పచురీభవ న్తి నితరాం, హా! హన! చన్చ్రాతపె [కృశె. 
అ ల ౮ ళా యాతాయాతవశా ద్యృథా మమ కృతే శ) నాసి కానా 

కాన్లాకృతే బై కాస్స = సుందరమైన = ఆక్ష తే = మూరి గలడా నా (కాం 

తాక్ళతి యని సంబోధించుట యందు అత్యంత కేభమలాంగివి గాన వెన్నెలే బడ్లి తివి 



“దూ తీదంసయనోత్స ల ధీర 

అని యఖిపాంయము (హే) దూతి = (ఓసి) దూత్తీ వృథా = వ్యర్థముగా నును 

కృతే == నా కొజక్కు 'వద్చాాతపే = (పండు) వెన్నెలయంద్యు (ఆతప మనంగా ఎం 

డ - చంద్రాతేప మనంగా నృదునియెండ - అని 'యవయవాస్ధము - ఆతపశబ్దముచే కో 

మలాంగికి నీకు వెన్నలసయితము ఎండవలె దుస్ఫహము గాదా యని ధ్వనితము,ు యా 

తా, .శాత్ _యాక = (నాయకునికడకు పోవుట - ఆయార = వచ్చుట - వకాత్ 

= (వీని) మూలముగా కానా = బడలినదానవు అసి = అయితివి హో హన్ద = 

అయ్యా పాపము! [బడలుట యెట్లు కెలియనాయె ననంగా చెప్పుచున్నది] :- 

తవ = నీదైన ఇదమ్ = ఈ నయన ఉత్పల ద్వయమ్ == కన్నులనెడు కలునలయొ 

క్క జంట్స నితాన్షమ్ = మిక్కిలి తౌ నమ్ =వాడియున్నది; [పండువెన్నెల కలు 

వలకును (కనులకును) మిక్కిలిహితముగాన్స ఎంతయు (శ్రమపడక దానియందు అవి వా 

* డవుగాన, అట్ట వెన్నె లలో కలువలు (కన్నులు) మిక్కిలి బాడునట్లు (శ్రమపడితివి అను 

టచే మిక్కిలి (శ్రమపడితివి _ అని తాత్పర్యము; స్వేద అమృః; కణీకాః = చెమట 

నీటి బొట్టు, లలాట ఫలకే = పలకవంటి లలాటమందు, ముకా (శయమ్ = ము త్తే 

ముల సొంప్రున్కు బిభ9తి = వహీంచుచున్న వి (ము'త్తె పుసిరికిం బోల్బుటచే “చెమట య 

ధికముగా నున్న దని యఖిసోయము; నిశ్వాసాః = ఊర్పులు, (పచురీ భవ న్టి == 

బహుళము లగుచున్నవి. , . ఇది బయటికి స్ఫ్ఫురించు సర్గము. దీనిసూాగ్గము: = 

దూతీ నీవు సుందరాంగివి "గావున నిన్నేనున్నాయకుండు గిహాదెను: నీకన్నులు నో 

డుట్క మొగమున చెమరుబొట్లు, నిజ్టుగార్సలబాహు శ్యము ఆనునివి సంభోగ-చచివ్నా ములు 

ఇప్పటికిని నీయం దగపడుచున్న వి నీపోక నానిమి త్రము వ్యస్థ మే, గాని నీనిమి త్రము స 

ఫలమే అయినది; అనుట, గూణార్ధానుగుణ పద్శపయోజన వివరణ మెట్ల 

న---నాయిక దూతియొక్క_ కన్నులకు కలువలసాటిని చెనుటబొట్టులకు ముత్తేముల 

సాంపఫును చెప్పుట దూది సుందరాంగి యగుటచేతను (సుందరాంగి యయినందున ఇట్టి 

వాట్ట తనకుం బాటిల్లై ననుకడుపు మంటచేతను), చెమటబొట్టులకు ముత్తెములసా 
టిని చెప్పక వాని ((శియమ్ = ) సీరిని (నాంపును చెప్పినతాత్సర్య మే మనంగా - 
ఈబడలికవలన నీకు సొంపు హహాచ్చినదేగాని త్వూలేచు ఇప్పటియీమొప్పును గాంచిన 
ఆనాయకుండు కామో దేకపరవశు( డె వెండియు నిన్ను6 గనయును జానూ యని యొ 

చీపొడుచుట, “నితా సమ్ “నికరామ్ అనుట *నీబడలిక రాక'పోకలవలనం ౫లి 

గిన దైన ఇంతేయధికముగా నుండద్పు సంభోగమువలనం గలిగిన దైనందున ఇంత యధ్ధిక 

ముగా నున్నది; అని దూతికి చానిగుట్టును “నాయిక తాను కనిపట్లినట్లు సూచిం దుటు 

క్ “హా హం_క్టి - ఈవిసాదము డాని” దూతినిగా పంపి తాను చెడినందులకును, 

ఈగహాఫహనిందను నదురు "బెదరు లేక సరకుసేయక వినుచున్న చూతియొక్కా దిట్లతే సము 

నకును, “ఆత సే అనుటచే - వెన్నెల (యెండవలె) చిక్కగా కాయుచున్న ద 



94 పుష్పబాణవిలాసః, 

ఇట్రితజపీ'వెన్నె లలో రాకపోకలచే బడలిక తీజును గాని కలుగదు కావున నీబడలిక 

రాకపోకలచేం గలిగినది గాదు, సంభోగముచేత6 గలిగిన ద్వే! అనియు, వెన్నెలకును గరం 

గునట్రి కోవమలా౦గివి "గావున నిన్ను ఆతడు వలచె ననియు ఫా. “కాన్వాక్చ 

తే! అనుటచే “నీవు అందగ త్తియనవ్సు నిన్ను వానికడకుం బంపిన నిట్టి చెట్టు గలుగు నని 

ముందు ఆలోచించుకొనక నీవలనం జెడిచి ననియు, నీవు కరము ద్రోహీణివియా ననియు, 

భావములు, 

ఇందు ఆకారగోపనరూప మెనది అవహీళ్ల యనుసంచారిభావము. రూ 

పక విరోధ నిదర్శనా నిష మాలంకారములు ప. ఏతత్సమవిషంయక మైనయీ 

యనురుక్లోకముం గనందగును:___ 

“నిశ్శేషచ్యుత చన్ష నం _్షనతటం, నిర్మృష్ట రాగోఒ భరో, 

శేతే దూర మనక్షా న ఫులకి తా తనీ త వేయం తనుః, 

వ దూతి, కాస్థ వజన స్యాజ్ఞాతపీడాగ హు. 

వాపీం స్నాతు మితోగ శౌసి న వున స్త స్యాధమ స్యా న్టికమ్.' 

నాయక మాేేతుం గత్వా స్వయ మేవ తెన సాకం విహృ త్యాగతాం తదనా 

గమననిమి త్త మన్యు దేవ కిబ్సిత్ (ప్రక టయ చ్లీం అస్య స్వేదజలక కై శ్చ్హ్న్న్ తాం దూతి 

నాం విటోప భోగదర్శ నే నన జాతేగ్యా నాయికా చాళు ర్యేణ మకొర్దాలునం కుర్వతీ 

(ప్రావా..-దూ తీతి._ హా దూత్తి తవ ఇదం, నయనే ఏవ ఉక్నరే ఇతి * రూప 

సమాసః - తయో ద్యకాయం, నితాన్హమ్ అత్య నం, తాస్సం మ్లానమ్, అహో ఉత్ప 

లస్య చన్షి)కాయాం మ్లానత్య మస సంభావితం త ద ప్యధిక మి త్యాశ్చర్యమ్స్ తథా, 

స్వే దామృఃకణి కా? లలాట ఫలకే ముక్తాశియం బిభతి వూ _క్టికశోభాాం నహ న్ది; 

"స్వెిదోఒప్యనల్ప ఏ వేతి భావః - 

“పరిత్య కపి ముక్తః స్యా నుకా ముక్తాఫలే స్త్రియామ్” ఇతి న్యా 

నిశ్వాసాః నితరాం, (ప్రచురీభవ ని బహుశెయనే - 

“పభూతం (ప్రచురం (ప్రాజ్య మద్యభం బహుళం బ హ్రీ త్య్వమరః; 

ప కనా ల రమణీయాకా3, మను కృతే ము దగ్ధం షః కృత ఇతి ఆచ డన 

యమ్ * అర కృతే చ తాదఖ్యీ౯ నరా మ ప్యవ్యయ ప్రో నృవిధా శార్ న్స 

థా వ్యథ, చద్చాాత వె చన్ద్ర కాయాం భా “పకాశో ద్యోత ఆతపణి ఇ త్వమరః - 

సుకుమారాడ్ర్యా స్తవ చన్ది)కా౬ ప్యాతపకల్పా జా తే త్యాశయేన అ యా 
తాయాతవళాత్ మద్వల్లభగృవావత్మ౯ని గతాగతేవశాత్, (శా స్వాస్కి వా హ నేతి 

పదద్వయో క్షి క్విపొదాతిశయాత్ _ విపెదో ఒ౬(త దూతికాశ్రమదగ్శనజనితః _ స 
చ మృహిభూతః _.కైతచే నాభినీయమానత్వాత్; “వృథా మమ కృతె (్రాన్హా సీ త్య 
(తే మత్కా-ర్యం (ప ల్యెవ తవ (శ్రమో విఫలః స్వకార్యం (పతితు సభల ఏ. వె త్య 



శమ తు రౌ డ్య." 57 

“ఆకేపోఒ న్యూ విధా వ్యకి ee చ తికోహీ లే. కష. 

ఇతీ ఆవ.ణార్ ; న విధి రపీ (శతీయనూనతయా ధ్వనీరూపక్క వస్నన్దస సమయ పన క్లో జ్ 

(పొణవల్లభ (వయాణనసన్నా వారూప ౩ కారణసాన్ను గీ సచ్చా'కేలనసి శాప కు యరయావకార 

స్య అనుదయాత్ *'విశేషో కి ర్నా మాలంకారః - వ. 

“కారణేన వినా కార్య స్యోత్పత్తః స్యా ద్విభావనా, |. 

త త్సామగ్యా? మనుక్స్ప త్రీ ర్వి శేపో క్ష్ క్ర ర్ని గద్య తె. ; 

ఇరి లకుణాత్ ; శాపభయానుదయం (ప్ర త్యు శ్రరవాక్యాగ్గన్య "హీతు తె మాహా 

సాత్ ఈ కావ్య లిజ్ఞమ్య త చ్చ విశెషూక్తై రూ మితి ద్వయోః * సంకర ' పా 

ని ప్రవాసి పలమృశ్ళన్షా౯:. నాయికా ౫ (పవత్స న్రీబ్ళి ర ఎక 

అవ. నాయకుడు నాయికను అలుక తీర్చుట. 

చతుర్దాడ్య వముమైతు వూానిసి ముఖం సందర్భయ, Mes 

పీయూపన్నుతిసౌఖ్య మస్తు మధురాం నాచం (వీ యే 'వొ న్యాహర:' 

తొసః శామ్యతు మే (పనాదశిశ్ రాం దృ్వం వె; పొతీయ, 

త్యక్యా గర్భ దీర సము... మచిరా దోషం నఖీదోహజమ్, :. 2 

దీగ్గమ్ = వాలనేపు ఊన్న ట్దియు, అభూూతప్రూా? రమ్ వ మున్నె స్వృడ్తుష్రా శేని 

చియు (ఇంకక కెన్ట (డును ఇంతేటికినుక కొలుగలే దని యర్లము; ఈదోపషము అత్ను 

శ్కట మని భా), సఖీ దోష'జమ్ = చెలులమయొక్క_ చౌస్ట సమువేత పుట్లినడియిగ ౫ 

అుంలు "కావలయు నని కల్లలు చెప్పి నిన్ను నామె అలిగించినా రని యర్ణము),: (అయిక్లుు 

పఫోషమ్ == కోపమును త్యక్త == మాని, మానిని == మీ చిత్తసమున్న తీమంతురాహా 

“నిజ మెబుంగుదు వేని ఉడారస్వఫావురాలవు గావున నీవే మన్నింఠు వని యనభి శ 

యయము), ముఖం సందర్శయ = మొగమును చూఫుమ్యు (ఏల యన్స్కు మే = నాయకు 

చతుర్దాడ్యమ్ - వత; = కన్ను లయొక్కా - జూడ్యమ్ = es అతు ఈ 

“పోవును గాక, (ఇతరములను చూచదుటచేత నాకు దృష్టి చెడిన ట్లయినది be 

గాంచిన వెండియు రూపు వచ్చిన టుగును - అని జాడ్యాశబ్ల సారస్యము; ప్రియే cee 

ప్రేయసీ, మభురాం వాదం వ్యాహర=తీయని మాటను పలుకుము (అన్థముచేతను: సశ 

రముచేెతను ఇరుజెజంగులను మనభురివు : అగ్ధిముచే నెట్టన (ప్రసాదనూ దక మగుటవేళ, 

స్వర 'ముచే నెట్లన వీణా కీర కోకి లాది స స్వగములక న్న (పీయ కును 5 (ఏలయన 
శోతయోః కా (నా చవ్రలకు, వీ + _ఖ్యనిమ్- -—ఫీరయూస, == ప్రమ కన. లా 

(సుతి = పోయుటమొక్క = సౌఖ్య మ్ = సుఖము అసు = కలుగునుగాక (ఇతగ 

ఛాక్కు_లను వీళాదికములను విను చేత నా వెనక లు గాయపడి కావ వసిద్ధ వై ము యున న్ని 
చి 



శేరి పృుప్పచాణవఏిలాసః, 

నీపలుకు విన్న వానిగశాయములు నూని అవి (బ్రదుకును, వృతిక న్న (బదు “శెంతయుక్కుస్ట 

మో 'నీపలుకోల్లు ఇతరసు'స్వరములక న్న అంతయుత్కృృష్ట్రములు అని వం 

వలనియభి ప్రాయము); (పసా, . రామ్---(ప్రసాద== త - శిశిరామ్ = చ 

ల్లని దైన, దృష్టిమ్ = చూపును శనైః = 'మెల్లంగా, పాతయ = (నా సె పడ వేయు 

మ్య (ఏల యన్న మే తౌపః శామ్యుతు = నా తాపము శమించునుగాక. (తా 

పను ఇరుబెజుంగులు - ఇంతసులువుగా నీవు ఆవం చకురాం[డకల్లమాటలకు మోసపో 

యితి వనుదుఃఖము ఒకటి, నీపొందు లేనందునం గలిగినకామజ్యర మొకటి. కా 

వ్యలింగము నిదర్శన, పరికరము - అలం, వాకళ్ళాతము సం గచ్చారూప మయి 

ననర్మము. . నాయిక ఖండిత. నాయకుడు 'సభీవచనములు సత్యము లేని 

ధృష్టుండు కా చేని అనుకూలు.డు, సామము మానాపనయనోూపాయము, 

నాయకః 'సభీఫి రుత్పాదిలేన (ప్రథీయసా మౌనేన ముఖ ప్రదర్శన మే వాకుర్వ 

తం కృృమ్యైంణ కిలో నుఖ| ప్రదర్శనే (క్రీయమా ణౌ౬పి వకొన మాలమ్బమూ'నాం చికాత్ త 

త్వా గేఒపి నిష్థుర మే వాభాషమాణాం నిష్థురభావ ణావసా చంపి రోషకపాయితా 

"మివ దృష్టి ముపరిష్టాక్ పాతయ_న్టీం నాయికాం (ప్రీయో_క్తిభిః ఆగారు! వ్ 

చతు రితీహీా మానిని _ మే మను - చక్ఫుపోక జాడ్యం జడత్వం స్త స్త 

త్వం - త్వమ్మఖదర్శ నాలా భజనిత చినాపాకవళ్య (ప్రయు క్షం * రూష్యహాణామముక్వ 

మి ర్య [ఆ 

“బడ లి బుద్ధిహీనే గహ సే సె చ వాచ్యవత్ .’ ఇచి నాం- 

అశెకు ఆప పగచ్చతు - ముం సందర్శయ - త్వనృఖా నవలాక నజన్య'స్య నయనజాడ్య 

స్య త్వన్యుఖావలోకవైకపరిహార్యత్వా దితి భావ హే ప్రియె మె శోత్రయోః - పీ 

యూస్మసుతి రమృత (సావః * “పీయూష మనృతం సు ఫె త్యమరః - 'తెన,య 

శ్ _ సౌఖ్యం సుఖం - తత్ _ తాద్భశ మి త్యర్థకః * స్వార్థ స్య - అస్తు భవతు. 

మధురాం (పియాం * స్వాదు (ప్రయా తు మధురా వి త్యమరః - వాచం - వ్యాహర 

ఈఊదీరయ - మొనం పరుషభాపణాని చ విహాయ సరళయా చాచా కళ్ణయోః సుఖం 

జన ఈ త్యర్థః, మే _ తాప కామజః సంతాపః - శాన్యుతు శాన్సి మపయాతు _ 

దీక్ట ౦ చిరస్థాయినం - పూర్వం భూతో భూతపూర్యః * “భూతపూశ్వే దర డితి 

నిస్రైకా త్పూర్వశబ్దన్య పరనిపాతః _ భూతపూరో్య న భవతీ త్యభూూతపూర్వః మ 

వ. (శ్రా గేవం న జాత మి త్యస్థః - అత్యుత్క_ట మితి భావః - సఖీనాం - వ 

న్మ హేవాదరూపాత్ _ జాత సం _- న తు విద్యనూన మదీయదోష (ప్రభవ మితి 

త = లోహం కోప - మచిరా చక్రం లా త్యక్వా - శిళిరాం శీతలాం - 

“సుషీమః శిశిరో జడః 

తుషార? శీతలః శీతో హిమః స పాక్యలిజ్ఞకాః.” ఇ త్యమరః - 
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దృష్టిం - శనైః పాతయ మనం (ప్రసారయ - మ యీతి శేషః _ సఖీనా మన్ఫతో 

_క్లిభిః నిరపరాఫె మ ర్యెతాద్భకో దీస్టరోపః కర్తుం సూచిత - తస్మా ద్యూదృష్టి 
మపహాయ శిశిరయా సామ్యదృష్ట్యా తాపం నివ_ర యే త్యర్థః; * సర్వత (ప్రాక్టనా 

యాం లోట్, 

ఇనా సర్వత్ర పూరో్యో _త్తీరవాక్యార్థయో తక 

వ్య్వాక్యార్థహేతుకం షః కావ్య లా మలంకారః; పీయూష (సుతిసాఖ్య మి త్యత్ర పీ 

యూప(స్రతిపాధ్యపౌఖ్యస్య వాగ్వాా్యపారసాధ్య త్వాయోగాత్ తత్సద్భశం సౌఖ్య 

మితి సాదృశ్యా కెపాత్ ౫* నిదర్శనాలంకార భేదః; దీర్భ మి త్యాదిరోపవిశేషణ త్రయ 

స్య తత్పరిగహానాచి త్యాఖిహ్రయగర్భ త్వాత్. శః పరికరం; (పసాదశళిశిరా మితి దృష్టి 

విశెషణ స్యాఒపి తాపనివ_ర్హకసామస్థ్యాఖిప్రాయగర్భ త్వాత్ * పరికర ఏతేషా 
ము న్యూన్యనెరపేజా వత్ * సంస్పప్టిః;  ద్వతీయపరికర స్యో త్త రార్భగ కావ్య లి్డం (ప్ర త్య 

జ్రత్వాక్ తయో రుభయో; 4 'సంకరః ౫ మానవి ప్రలమృశ్ళజ్షారః. వా: 

క్టూతం సశక్టేచ్బాయాపం * సర్మం నాయికా * ఖణ్జీతా, నాయక క ఈ 

సభీవ చనస్య సత్య తే * ధృష్ట్రః - అసత్య క్వే అనుకూల: * సామాఖ్యః (ప్ర 

భమో మానాపనయమసూాపొయళః సామాద్యుపాయస్వరూపం సాహీత్యచిన్తామణో 

(ప్రదర్శితమ్ = : 

“సామా ఛెదేన దానెన న త్యు శే పకి రసా_క్టరై 8 

మానాపనయనం తాసా ముపామె; పడి త్. 

తత చాటువచః సాము బేద _సక్సఖ్యుపార్జనం, 

దానం వ్యాజేన భూషాదెః (ప్రదాన పదయో ర్నతిః, 

ఢార్యాలన్సు ఉట పేకూ స్వా (ద్రసోత్సాదో రసా కరక. ఇతి, 

అవ. పొలయలుక పూనిన దై (పీయు(డు వచ్చి నప్పుడు మానమునకును అతండు. 

పోయినంతట తాపమునకును పా లగుచున్న నాయికం గాంచి భదపడి తదవస్థను తత్స 

ఖి యొకతె మటియిక తెతో చెప్పుట. ar drag 

మానమ్లానమనా మనా గవీ నతం నాలోక'తే వల్లభం, 
వ ళు బలో అపాటి 
ey: సిర _నర వియం చాలా పరం తప తె నిర్యాతే దయి 

ఆసీతే రమణా బలాత్ పరిజనై కానం సమాలమ తే, 

ధత్త కళ్ణానతా నసూకా [వియతవే నిర్షన్తుకామె వున. ౨౫ 

ws = కోపముచేత అనా నమూన = వాడిపోయిన _ మనా; 

చీత్తముగల దైన (మ్లూన మనుటచే ఆచిత్తము పువ్వువంటిదియు కోపము ఎండవంటిదియయు . 
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ననియు ఈకోపముచే అమెహృదయము తల్లీడిల్లిపోవుచున స్ప దనియు భా ఇయం 
బాలా = ఈ చిన్నది (తెలియమిచే ఇట్లు చేయుచున్న న్న దని వొలాళష్టస్వారస్యము - 

మజటీయు నిరు ౩ తాలాశబ్ణ్దమునశకు పదియా “సుంస్లైకు కొం చమే లోేపుది మధ్య యగ్ధము గాన్ని 

అంతకన న్న్న త్రమ్యువవయసుది వ యిగ్గెము కాదు, నతమ్ = (పణమిల్లిన వల్ల భక. 

కారితుని, ' మానాక్ అవీ = ఇందుకే యేనియు న ఆలోకతే = చూడను దయితే 
నొర్యా తే (నతీ) = కాంతుంయు వెడలిపోయినవాతు (కాలగా నిర సరమ?! = అవధి 

బ్లేకుండ్పు పరమ్ = నిక్కి_లి, త్య న్ కా Se రముకో బలాత్ పరిజ్యనె 

ఆనీ-తే (సతి) == రముణుండు బలాత్కా_న 'ముచేత 'సేవకులచేత తేయడినవాండు (కాం 

గాం! వకొనం సమాలమ్మ తే == వకొనమను చాలును = అశకనితో చ పలుక దు (ప్రియ 

తమె పునః. నిస్తన్తు కామె (నతి = (వీయతేము (డు వెండియు చెలువడం గోర్కి_కల 

వాడు (కాయగా), కది గతౌజా = కంకమం దున్న నానినిగా అసూక్ = (ప్రాణము 

లను భలే = ధరించును (పాణములను కంకములో నుంచుకొనును - అనలూ - జే 

హామును వదలిపోవునప్పుడు (ప్రాణములు కడపట కంకమునుండి పోనును గావున కావు 

నళ సిద్ధ. మగు నని యర్భయు.) ఇందు నాయకునిచే ఉెపేకు. యనుపంచ 
పేూపొయము (ప్రయోగింపయిడినది. కంఠగత ప్రాణ యగు ననుటచే ఆయుపాయముచే 
మానము బాల వజకు పోయిన దని ఖా, కారకదీపకాలంకారము, - మానవి 
(పలంభిళ్చ్ళంగారము. నాయిక నుధ్యాధీర కలహాంతరిళయు. నాయకుడు 
థృషు డు. 

Ge (పణియకి లా (పీరమె దై నూసమ్ అదృస్టే తాపం చ భజమానాం 

నాయికా మారా థ్రీ మనసి ఖిద్యమానా కాచిత్ తస్యాః సఖీ తదవస్థా మన్య సె్య 

కథయతి:..మా 'నేతి..__మూ నే _ నూనం క్రీణవార్థ ౦ మనసూ యస్యాః స త థోకా. 

ఇయం ఫురోవ ర్లీనీ - బాలా అత బాలాశ ఫైన 'జ్ళీదూనషాడళవ్షా మధ్యా ని వివక్షే 

తోం నతు తదూనముగ్ధా - తస్యాః సోకనిస్ఫలమానత్వా దీద్చగనల్ప'ససఫలమాన 

శాలినీత్వాయో-గాక్. . ముగ్టాయాః సోక ప న సాహిత్యచిన్తాము 

£7 స్నుటీక్చతకొ క 

. ము గ్రోద్యద్యావనా మూఢా లజ్ఞావిజితమన థా 
'సఖీచాం పరఠతన్తా) చ నిస్బృలస్తోకమానభాక్ ౧) ఇతి - 

అపాడళాద్దా జా లేతి వ్యవవాగ స్తు కామకాస్తే ప్రదర్శితః - 

సా సా పొడశాబ్దాత్, తదుపరి తరుణీ (త్రింళతో యావ దూర్ధ ్ వం, 

(పోగా స్యాత్ పభఖ్బపఖ్బాశదవది, పరతో వృద్ధతా మెతి చారీ” ఇతి. 

నతం' (ప్రణతం - కే నత్యాఖ్యమానాప పనయ సోపాయానుస్థోనతత్నర మి త్యర్థః = నల్ల 

ఖం" (ప్రేయరంనునో గ్స దస్ = జ “కిజ్వీ న నవోగలట్బమనమస “సోశ్యమరః - ఎ సాలోక తె న 
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ఉక పజ oe న = మ్య ~ దక pe , జ్ జ్ 

ర సతి a య సె వద్ మన్య్యూ చక తుత్యా చ తః; జము (వ్ర్యె స్ 

ర్యాతె నిద్దతే - ఉపేకా మక్తరేణ చేయ ముపాయా వ్లవేణ సా స్వాతి నిక్నయా డు 

m3 ద కి ఆడో అదర" వు 
క్యు గలి స ఆతి యావత్ - నిత మర మవధి ఇస 

న 

జు 

ష్ 

ae 

సిక కే త ద్ఞ్ఞథా x 

శ 34 ల 
అ నరం వివనా నకి ఖేదే పదద ఇషా: 

అవకాకళావసరయో సాదెానననయో కపి ఇత్తి నాల 
అవా నీ ఓల + 

యం] మత్య “జం - తప్యతే _ ఆవి తో౭పి సయ మె నాం త్యాఘనయకి కరు * 

వావి స్ట్ వా a 

కి మిటి మ యోవెవీత ఇని పక్వాతాపం భజతే ఇ త్య ః; ఇమడక కాస్తే - పరజ్యమై 

ర్నాంయుికానంబస్టిఫీః ఎ య ద్వా నభీగాస్యాదిభిః - య ద్వా పీఠమ న్హాదిల్లోః నాకో 

క్, ర గం కళ వమా జ జ క్, శానా మహో స సహో య 

మ్యైవ నక్మ్యసచివైః * పిఠమగ్గా దీనాం స్వరూపం సాహత్యచి నామ క్రణ్గనక్ 

పిరమడ్డ 4 నమాకసః కారాషలోచసకోదిదః. 
7 

. 

ఖ్ ఇ అటే శ్ నీ 

"కామకాసన్చ,-నాస్వానా ముపదె సా విటుః DE 

ఏలా డానీ'తే బలా త్మా-కే కానమితే సతి - మౌన - నమాలమ్మ తే ఈశ్రయ'తె - విర 

నిశా పకా మన్ట చేగతా మాపన్న స్యాపీ కోపస్య ఈాపరాధ ప్రీ యముఖుదర్ళానవకాత్ 

కఖ్చిక్ ఫునరుల్లనితత్వా. దెతి భొవళ ప్రియతమె. పునః నిద్దన్షం కావోలఖిలా పో 

యస్య తస్మిక - భాపి.తా౬పి న భాషతే కి మత్ర వృథొవస్థా నేన ఇతి. సానూయర 

నిర్యాచు ముద్యుక్తే జ తీత్యగ్థః _ కజ్బగతాకా ఈసూక ప్రాణాకా * కప్యంసి భో 

మృ ష్టినవః (ప్రాణా ఇిత్యమకః - ధత్తే పునర్వియోగ్యపసకాఫ్రి విబ్బమ్యామాలేస మస 

హతాపెన కజ్ఞగతప్రాణా భవ తీ త్యర్యః - కీవితసంళయే (ప్రస క్తా౬పీ మానం న చూ 

[| పో జం ర్ కకం పన వెం గ 

ఇ త్యవో క్రియ దస్య్యా మౌర్య మితి ఛా 5 నాయక నెస్ట న్నావామ్మూ] క 

యకెరూ? ప్రాణనంకటుప్రస క్ రుపవళ్ణి నా దుపితారూప పజ్బు వరాహా (పలు 

క్స్ మాన స్యాల్వావళిస్ట్రళ్వం వ్యజ్య కే. 

* నస్వథావో క్షి; క_రృకారకస్య 'క్రమికా నెక్యకియాన్వయ క్వాల్ కక లక. 

ఊపశాలరకారః; లతుణం తూ కృమ్ం క్త మాన త్రలవ్యక్ళడ్ణ రః. ఇంటో 

కా వ్యా ధీరా * కలహాన్తరితా చ - 

కప్రోప్తాత్ కాన్స పరానుద్య పళ్చాతాపళఖన్వాతా 

కలపో కంతా నామ నూరిలిః పరకీ రితాశ్ 

నోయకో జ ధృస్ట్రః 



ట్స వుష్పబాణవిలాసః ఫ్ 

అవ..--ఒకానొకెేహెుయలుక చేయం గాంచి 'వేదురుగొన్న యొక కాముకుడు. 
టా! 

న ఆమెను వ క్ఞించుచున్నా 6డు.- 

) కర్ణారున్తూ ద మేవ కి కాకిలరుతం తస్యాః శుతే ER ఛాపి. తే, 

9 భాకరుచి స్తదాననరుచే (పా శన సందర్భనాత్ , 

చక క టీ నున తన్నయనయో రౌ మృగీణాం వరం, 

'షామోా వ లకి కౌవ దెన లలిఖా యాన న్న నా లత్యు తే, 

తస్యాః భాషితే శ్రుతే (సతి = ఆగుందరియొక్క. మాట వినంబడియొ "నేని ' 

కోకిల రుతమ్ = వ. తారతమ్యము చెత శత్రు కోయిల కూంత్క కగ్గా + *వకర్ణ ౫ 

చన్చలక్సు- అరు న్వుదమ్ ఏ = నిశ్చయముగా nes బాధించునది - (అనలా. 

చెవులను చంప్రునద్కి అనంగా చెవులకు అః క్యంతపీడాక కరము అని యధాము) (అగు న 

ని శేషము తత్ ఆనన రుచెః సం దర్శనాత్. (ప్రాక్ నవ. ఆచెలువయె క్క. ముఖి కాం 

తీయొక్క_ (ముఖకాంతిని) చూచుటకు ముందు మాత్రమే న స్టే = చం ధునియందు, 

లోక రుచి = జనులమొక్క_ యళిలాప్క (ఉండు నని శేషము, (ఏవకారముచే అ 

నంతరము నిక యముగా ఆయఫఖేలాపష, యుండ దని భా ఈ మెమొగమును గాంచినకన్ను 

లతో చందునిం గాంచిన రోత గలుగు ననియు చందునిక న్న అముఖము లెక్కు._లేని - 

నూడుంగులు దర్శనీయ మనియు భాళ; తత్ నయనయోః = ఆస్తుందరియొక్క "నేత్రము 

_ లయొక్య, అగ = నుందణ్క మృగీణామ్ = ఆండులేళ్ళకు, చతురీ లన మేన-చ. 

శ్ = == కన్ను లయొక్క_ (కన్ను లను) - మోలన మేవ ఒమూాకీకోపుటి యే వరమ్ =, 

మేలు (లేళ్ళు కన్నులు ఆ మానికొనినచో ఇ వానికనులకు నాయికా శే త్రయమలతో తారతమ్య. 

పరీకు ఉండదు, తమసే తములయధనుత "వెల్లడి కాక యుండున్ను( పత్య ఈ” వమానము తప్ప 

ను అని ఫాం. ఏవకార మునకు - ఆమెన్నేతములత్ తారతమ్యమున లేడిన్నేతముల య, 

ధవతయంధు గండేహమ్లు లే దని - యభిప్రాయము); సా = ఆసుందర్శి యావత్-ా, 

ఎంతకాలము, న లక్ష్యు తే = చూడంబడోదోో తౌవ దేవ = అంతకాల మె, “హామి. 

స్వర్షనుంపమెన్ళ వన్లీ.అపీ = తీయు సయితమ్ము లలితా = మ సూసనా సారమయినద్ది, (ఆశ 

లువ్రమమ్యేనిసోయనము. బంగా రతీ గయందు సున్న యని భావము, .ఏవకారమునకు. నిక్చ 

య మస్థము; అప్శట్టముచే కడమలకలనూట చప్పవలయు'నా యనుట". అత్రసు? 
ళో క అది 

త్మప్రశంస, వ్యతి" శేకను, 'సంబరధిథ్గా తిశయో కీ శియు ఆలం. - అయోగవి(ప్రలంఛళ్చం 

గారము. నాయిక పరకీయ, 

నిస్తులరూ పవిభ్రమాదిళాలినీ నిం కాజ్చీత్ తరుణీం వి విలాక్య తరళ'చి త్తతాలి (పొ 

పః కామి నర్హసచివ స్యాగైై తాం మనస్తారళ్య కారిణీం వర్లయతి. గా నైతి... 

రస్యాః మయా sre "౩ సుక్షర్యాః - భాషి తే వనసీ - కుతే? సతి = కొకిలరు 
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తం = కగ్గయోః - అరుక్తుద మేవ అతీపీడాకర మెవ - భవ తీచి శేషు తదు క్రీ శ్రవణా 

న_న్దర మత్య శ నం చవాధత ఇత్యర్థః - నతు మనా గపి (ప్రా గివ కుతిసుభగతాం (ప్ర 

తిపద్యత ఇ క్యెవకారాభి ప్రాయః ;- ఎలేన కజ్బస్వరస్య 'సర్వాతిశాయిమాధుర్య శాలి 

త్వం ద్యోర్యక్క * అమన్లుద స్తు మర్శస్పృ గి క్యమరః; తథా ) చన్వే) - లోకరుచి 

గనానా నుఖలాపః - 

రుచి స్తు కరో కానా వఖిపడ్షా ఫిలాషయో$. న త్యమరః షు 

తదడాననరు చె _సన్నఖకా న్యం - 'సందర్శనాత్ - (ప్రాక్ పూర్వ - మెవ - వరత ఇతి 

శేష _ తీదాననరుచిసందర్భనాన శా తు నివ ర్లతె నన రువదయ తీ తె 

వకారాకీ భి పూయః - ఎతేన తదా నస చనా దడ ప్యధికలాకో ల్స్ జ రాక్టర్యశాలిత్వం 

ద్యోత్య లె; తథా, ర _స్తస్యాః శ్నృతయో = ర లా మృగీణా కురజ్జొాజ్ఞ 

నానొం - చకురీలనం నిజానేతాణాం పక్షుభిః ('ప్రచ్చాదన - మేవ -వరం మచాక్సి9 

బ్ర 

యం - తత్కాలపసజ్యదూనలాఫఘువపరిహా రేణ పం సంభవా దితి 

భావః - చతూంపి సమ్య జ్నీమోల్య తద్విక్రమ్మపకాశనే తు పూర్వగౌరవహాని 

ర్న స్యాత్ లా ఉత్క్బపష్టసన్ని ధా రమ్యాణా మ ప్యగ రమ్య తే నాఫెస సమానత్వ ది 

శ్యెవకా రాఖి ప్రాయః - ఎేతేన తన్నయనయో ర్నీఖిలహరిణాజ్ఞనానయన దుక్లభ విస్తా 

రతారళ్యాదిగుణ 'సంపన్నత్వం ద్యోత్య తె సా సూరీ యావత్ - న లక్ష్యుతె న 

దృష్టినిసయీ క్రియ లె- తౌవ చేవ - హైమో వల్లీ హీరణ్మయీా లతా . అపి _ కిము తా 

న్య దితి భావః - లలితా నుమోరనూ - గుణాద్భుతవ స్ప ఏనుభవ స్యాన్య తా9రువె 

ర్తూలత్వ్వా ది క్యేనకా రాఖి భిపా9య; జా ఏతేన కనక ప్రభా భాలిశాయినీ తదజ్బ్వద్యుతి రితి 

ద్యోత్య లే. 

అత్ర కొకిలరుతక ర్రారున్తుదభా వాదిరూపా(ప్రస్తుతకార పతీ తే; * అప్రస్తుత ప్ర 

శంసాభేదః; ఉఊపమానభూతీ కొ కిలరు తాద్య ఇెక్షుయా నాయికావాగాదిభాపాణా ము 

పమేయానా మాధిక్య'స్య వర్ల 'నాత్ శ వ్యతినే రేక శ్చ తౌ చ కొకిలరుతాదీనాం కర్తా 

రున్తుద త్వాద్య సంబ స్టైఒపి తత్సంబక్థకల్ప నహాపయా 15 అభిళయో క్యానుగృహీతా వి 

తి తస్యా _స్తయోా శ్వ్పోన్షాక్లిభావెన క సంకరః; వ్యతి వసుక ప్రకంసణా స్తు ఎ 

క మెవ వా క్యాస్ట మా(శ్త్య సహానా గా డేకచా నకాను(ప్రవే వేళ ౫ 'సంకరః, * ఆ 

రోగి! ప్రలన్ఫుశృడ్ద్ రః. నాయికా * పరకీయా, 

ఇతి (శ్రీ) వేజ్కంటప్టో పణ్ణిత BE 

విరచితా 

Je om) 
ష్ ఫా౯ివిలాసవ్యాఖా న్" ఈ 


